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SAMMANFATTNING  

Syftet med denna studie var att undersöka ledarskapandet i gruppinteraktioner inom högre 

utbildning. Studien utgår från tre frågeställningar: “Vad synliggör ledarskapandet under 

föreläsning, seminarium och grupparbete?”, “Vilka styrkor med ledarskapandet synliggörs i 

gruppinteraktioner i de tre undervisningsformerna?” och “Vilka svagheter med 

ledarskapandet synliggörs i gruppinteraktioner i de tre undervisningsformerna?”. Den 

tidigare forskningen utifrån vetenskapliga artiklar belyser teman som grupparbeten och ledare 

i gruppen. Det sociokulturella perspektivet och dess begrepp mediering, kommunikation och 

den proximala utvecklingszonen tillämpades i studiens analys, utifrån Lev S. Vygotskij och 

Roger Säljö. Det empiriska materialet samlades in med metoden observation, 6 observationer 

och en pilotobservation genomfördes. Studieobjekten var studenter och lärare på 

universitet/högskola. Studiens resultat visade att ledarkapandet synliggörs med hjälp av 

mediering av artefakter, olika kommunikationstyper inom gruppinteraktioner, där en formell 

ledare eller en informell ledare i gruppen tillämpar dessa verktyg som taktik för att skapa och 

upprätthålla sin roll i gruppen. Styrkor med ledarskapande var att gruppen skulle fungera 

tillsammans och utföra de uppgifter som avsågs i undervisningen. Svagheterna som visade sig 

var konflikter i grupperna på grund av att det inte etablerades ledarroller i gruppen eller att 

ledarrollen inte var tillräcklig stark. Samhälls- och vetenskapsrelevansen presenteras genom 

olika tidningsartiklar och vetenskapliga artiklars diskussion kring ledarskap inom 

utbildningsväsendet. 

 

Nyckelord: ledarskap, grupper, artefakter, kommunikation, ledare, den proximala 

utvecklingszonen, interaktion 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to investigate leadership creation in group interactions in higher 

education. The study is based on three issues: “What does leadership creation show during 

lectures, seminars and group work?”, “Which strengths with leadership creation are made 

visible in group interactions in the three types of teaching?” and “What weaknesses with 

leadership creation are made visible in group interactions in the three types of teaching?”. 

The previous research based on scientific articles highlights themes such as group work and 

group leaders. The sociocultural perspective and its concepts of mediation, communication 

and the zone of proximal development were applied in the study's analysis, based on Lev S. 

Vygotsky and Roger Säljö. The empirical material was collected using the observation 

method, a pilot and 6 observations were performed. The study's results showed that leadership 

creation is made visible through the mediation of artifacts, different types of communication 

within group interactions, where a formal leader or an informal leader in the group applies 

these tools as tactics to create and maintain their role in the group. Strengths with leadership 

creation were that the group would work together and perform the tasks that were intended in 

the teaching. The weaknesses that turned out were conflicts in the groups because there were 

no leadership roles in the group or that the leadership role was not sufficiently strong. The 

societal and scientific relevance is presented through various newspaper articles and the 

discussion of scientific articles on leadership within the educational system. 

 

Keywords: leadership, groups, artifacts, communication, leaders, the zone of proximal 

development, interaction 
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1. INLEDNING 

Gruppen och ledarskapet är två centrala delar inom utbildningsvärlden och relationerna 

mellan dessa två delar är lika intressant att undersöka nu som förr. Vygotskij var redan på sin 

tid intresserad av hur en ledare kan leda någon att utvecklas utanför personens aktuella 

utvecklingsnivå och detta har blivit en grund för hur man ser på pedagogik idag. I Den tidlösa 

pedagogiken presenterar Tomas Kroksmark (2011) Vygotskijs tankar om hur samarbetet 

mellan lärare och elev är kärnan i lärandeprocessen. Utifrån det sociokulturella perspektivet är 

den sociala aktiviteten en av förutsättningarna för utveckling och lärande och skolan blir ett 

fält där lärandeinteraktioner sker kontinuerligt i olika former. 

 

Det är inte bara interaktionen mellan individerna på fältet som påverkar lärandet utan det gör 

också organisationen runt skolan. För att skaffa oss en första översikt av hur ledarskap 

uppfattas inom utbildningsväsendet presenteras här hur ledarskapsdiskussionen sett ut i media 

och i vetenskapliga artiklar. Organisationen kring lärande är mycket debatterat eftersom det är 

något som styrs av ideologier och ekonomi. Ytterligare en påverkande faktor till att det är ett 

omtalat ämne kan vara att de flesta har personliga erfarenheter av lärande och att de har 

åsikter om vad som innefattar bra och dåligt lärande. Detta gör att organisationen är i ständig 

förändring och skolan ser till exempel inte likadan ut nu som den gjorde för femtio år sedan. I 

tidningen Skolvärlden (2017, 3 april) talar man om erfarenheter om hur ledarskap såg ut inom 

skolan förr och idag. Lärarskicklighet var ett begrepp som innefattade en lärares förmåga att 

strukturera och organisera ämnet man undervisade i och det innefattade också att kunna hålla 

ordning i klassrummet. I samma tidningsartikel nämns att ledarskapet i skolorna är viktigt och 

att en lärandemiljö som präglas av ramar och ett starkt ledarskap ger förutsättningar för 

arbetsro och en bra stämning i klassrummet. Istället för att det pratas om lärarskicklighet 

enligt texten ovan pratar man även ibland om den dolda läroplanen, vilken enligt Merfat 

Ayesh Alsubaie (2015) innefattar saker som att man ska kunna sköta sig, bli införstådd med 

normer och värderingar och att man ska kunna fungera i grupp.  

 

Idén om att ledarskap skapar studiero i klassrummet är något som uppmärksammades för en 

del år sedan när statsministern och utbildningsministern kom med ett förslag om ett 

”ordningslyft” i skolan (Jaara Åstrand, 2017). Detta skulle innebära att det lades ner mer 
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resurser på att utbilda lärarna i ledarskap. Detta möttes med motstånd från en del lärare och 

deras argument var att vara lärare redan är att vara ledare. Lärarförbundets ordförande 

Johanna Jaara Åstrand (2017) menade att lärarna är ledare hela tiden och att det ledaransvar 

som lärare har är något som redan är välgrundat. I tidningsartikeln menar Jaara Åstrand att det 

inte är lärarnas ledarskapskvalitéer som är grunden för den oordning man kan se inom vissa 

utbildningar, det är snarare en fråga om politiken kring organisationen som ger upphov till 

problemen. 

Lärarnas möjligheter som ledare kan alltså ses utifrån ett större organisationsperspektiv, men 

man kan också se hur relationen i undervisningsgruppen påverkas av olika former av 

ledarskap. Förutsättningarna för lärare och studenter är något som är intressant för både media 

och i vetenskapliga artiklar, många söker svaren på hur man kan optimera förutsättningarna 

för lärande så att undervisningsmiljön inte ska vara ett hinder i det pedagogiska arbetet. Garth 

Harris och Dennis Bristow (2016) tar i sin vetenskapliga artikel upp vad studenter lär sig av 

grupparbeten. Studenterna i den undersökningen påpekar att det de lär sig om grupparbeten 

också är sådant som de kommer ha användning av i arbetslivet, trots att arbetsuppgiften inte 

är relevant för det framtida yrket.  

 

Likt den pedagogiska tanken i det sociokulturella perspektivet kan man också se att den 

sociala aktiviteten är viktig för ledarskap, att det finns någon eller några att leda är en 

förutsättning för att ledarskap ska uppstå. Oordningen som Jaara Åstrand (2017) beskriver i 

sin tidningsartikel kan också betraktas från gruppens synvinkel och detta tar man upp i den 

digitala tidningsartikeln Så tar du dig igenom grupparbetet av Marie Hedman (2016, 18 

april). Här tar man upp aspekter kring att arbeta i grupp i högre utbildningar och vilka 

svårigheter man kan stöta på i samband med detta. Som tidningsartikelns titel indikerar går 

det inte att utföra ett grupparbete utan att man riskerar att det uppstår konflikter i gruppen. 

Dessa kan vara att alla inte gör sitt jobb, att det är olika ambitionsnivå i gruppen eller 

förekomsten av informella ledare. I samma tidningsartikel pekar man på olika strategier 

såsom gruppkontrakt för att undvika konflikter inom gruppen, men man tar också upp att 

konflikter inte nödvändigtvis behöver vara av ondo utan kan vara ett tillfälle att lära sig och 

utvecklas inför till exempel arbetslivet. Enligt Hedman kan många känna leda inför 

grupparbeten och tidsbrist kan göra att gruppen missar den viktiga delen att försöka lära sig 

som en grupp genom att interagera med varandra. Trots att grupparbeten rent praktiskt kan 

medföra en del svårigheter finns det forskning som styrker att en grupp som arbetar 
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tillsammans, där individerna inte har så mycket förkunskap i ämnet, ändå kunskapsmässigt 

kan överstiga en person som är mer kunnig inom det området. Denna forskning stärks av 

Mehdi Moussaid, Alejandro Noriega Campero och Abdullah Almaatouqs (2018) som har 

tittat på hur individerna inom gruppen påverkar varandra.  

 

Genom att se på hur diskussionerna i media och vetenskapligt har sett ut kring lärarnas 

ledarskap inom utbildning och grupparbetsprocessen har vi sett att det finns flera 

beröringsområden, till exempel undervisningens yttre faktorer och rollskapande i 

utbildningsgrupper. Vi har i denna undersökning för avsikt att se närmare på hur ledarskapet 

ser ut idag, för att kunna bidra med kunskap om hur ledarskapet skapas, upprätthålls och 

synliggörs i olika typer av undervisningsgrupper, samt att se på hur ledarskapets styrkor och 

svagheter kan komma till uttryck. I denna uppsats har vi valt att använda ordet ledarskapande 

som en term för skapandet av ledare. Genom att bidra med kunskap om detta är 

förhoppningen att man bättre ska förstå hur man kan använda ledarskap som en resurs inom 

högre utbildning. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka ledarskapandet i gruppinteraktioner i olika 

undervisningssammanhang inom högre utbildning. 

 

Undersökningens syfte konkretiseras utifrån följande frågeställningar: 

 

• Vad synliggör ledarskapandet under föreläsning, seminarium och grupparbete? 

• Vilka styrkor med ledarskapandet synliggörs i gruppinteraktioner i de tre 

undervisningsformerna? 

• Vilka svagheter med ledarskapandet synliggörs i gruppinteraktioner i de tre 

undervisningsformerna? 

 

Nyckelord: ledare, ledarskap, grupper, artefakter, kommunikation, den proximala 

utvecklingszonen, interaktion 



8 

 

2. BAKGRUND 

Bakgrundskapitlet kommer bland annat att förklara olika typer av undervisning som är vanligt 

förekommande i högre utbildning, som föreläsning, seminarium och grupparbete. Dessutom 

kommer ledarskap att presenteras.  

2.1 Undervisningsformer på högre utbildning 

Att studera på universitet/högskola innebär en hel del interaktioner mellan olika aktörer, 

samarbeten och undervisning i olika typer av grupper. På Uppsala Universitets webbplats 

(2019) kan man finna att de undervisningsformer som förekommer är föreläsningar och 

seminarier. Vid föreläsningar lyssnar en större grupp på en person, oftast en forskare kring 

ämnet i fråga, som föreläser. I seminarier är grupperna ofta mindre och man kan få mera hjälp 

på individuell nivå av läraren. Dessutom nämns det på webbplatsen att de som undervisar kan 

vara allt från doktorander till gästföreläsare eller professorer, samt att alla som undervisar bör 

ha en grundläggande pedagogisk utbildning.  

 

Mindre självständiga arbeten i grupp förekommer också i samband med undervisning. Detta 

nämns inte på Uppsala universitets webbplats som refererats till ovan, utan det är ett 

erfarenhetsbaserat perspektiv. Artikeln Group work as an incentive for learning- students’ 

experiences of group work av Eva Hammar Chiraiac (2014) nämner grupparbete i högre 

studier och att arbeta i grupp kan betyda olika saker. Man kan antingen arbeta som en grupp, 

vilket betyder att man utför arbete tillsammans eller så kan man arbeta i en grupp vilket 

innebär att man arbetar individuellt i gruppen för att sedan sammanställa gruppens olika delar 

till en helhet. I båda formerna av grupparbete menar författaren att det är viktigt med ett bra 

ledarskap för att gruppmedlemmarna ska uppfatta arbetet som positivt. I grupper är 

interaktion en av de centrala aspekterna och enligt Nationalencyklopedins (2019) definition av 

begreppet interaktion menas det:  

“interaktion (nylatin interaʹctio, av inter- och aktion, av latin aʹctio’handling’), samverkan, 

samspel; process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra” 

(NE, 2019) 

 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/inter-
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2.2 Ledarskap 

I undervisningssammanhang förekommer ledarskap. Detta kan enligt Michael Eraut (2004) 

delas in i informellt och formellt ledarskap. Eraut hävdar att det är skillnad på informellt 

lärande och informella ledare. Det informella lärandet sker i sammanhang där lärande inte var 

tanken bakom aktiviteten, men blev en konsekvens av denna. Gil Luria och Yair Berson 

(2013) förklarar utifrån sin förståelse av andra författare vad informella och formella ledare 

innebär. Den förra innebär att en person har inflytande över andra i en grupp och därför kan 

uppstå som en ledare i gruppen, medan den senare är någon som blir tilldelad ledarrollen av 

en auktoritet. Trots att de båda formerna handlar om ledarskap så kan det finnas skillnad 

mellan ledarnas färdigheter. Enligt Luria och Berson är den färdighet som informella ledare 

brukar lägga vikt vid kommunikationen med sina kamrater medan formella ledare tenderar att 

vara mera fokuserade på uppgifterna. Eraut påpekar att informellt och formellt lärande inte 

behöver vara uppdelade att det ena bara sker utanför eller innanför den formella 

utbildningssektorn, utan inofficiellt lärande kan lika gärna uppstå i grupper som i vanliga fall 

sammankopplas med formellt lärande. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Rollbildning, ledarskap, kommunikation och interaktion var de begrepp som tillsammans 

utgjorde grunden för den tidigare forskningen och belyser det ämne som behandlas i denna 

undersökning. I detta kapitel kommer läsaren bland annat att finna information kring hur 

processen att finna tidigare forskning gått till, tidigare forskning om grupparbeten, och 

speciellt forskning om gruppledare. Kapitlet kommer att avslutas med en sammanfattning.  

3.1 Sökprocessen  

I sökandet efter den tidigare forskningen inför denna uppsats söktes det främst från två 

databaser LIBRIS och ERIC, vi har även använt oss av Uppsala Universitets bibliotekstjänst 

ub.uu.se för att hitta material. De sökord som användes var interaktion, högre utbildning, 

ledare, ledarskap, lärande ledarskap, seminar, seminarium, roller, informal leadership, 

group dynamics education, grupparbete, body language, hidden curriculum, samt student 

groups. Alla sökningar gjordes med peer review kategorin. Ytterligare litteratur hämtades från 

artiklars referenslistor, där artiklarna hittades i de två nämnda databaserna. 

3.2 Studenters uppfattning av grupparbeten 

Inom universitet och högskola är det vanligt att man brukar använda sig av grupparbeten och 

det finns en del forskning om hur studenterna upplever grupparbeten och dess olika aspekter. 

Gruppdynamik i form av relationerna mellan studenter har undersökts av Christoforos Mamas 

(2018). Mamas studie handlar om relationer som vänskap, social interaktion och 

gruppdynamik i arbetsgrupper i högre utbildning i England. Studiens resultat visar att de 

flesta studenter har en positiv syn på grupparbeten. Trots det finns det en hel del aspekter som 

studenterna anser är hinder med grupparbeten. Det framkom att det finns skillnader på 

gruppmedlemmarnas relationer och arbetsgruppdynamiken och enligt Mamas kan 

gruppdynamiken vara positiv, negativ eller neutral och att en grupp kan bestå av relationer, 

spänningar, vänskap, peer-interaktion. Mamas menar att grupparbete i högre utbildning har en 

direkt påverkan på välmåendet hos studenterna och de akademiska resultat som studenterna 

genererar. 

Antagandet om att en gruppdynamik kan vara positiv, neutral eller negativ är inte unik. Flera 

forskare har utgått ifrån denna klassificering och försökt ta reda på vad som påverkar om 
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studenterna upplever grupparbeten som positivt eller negativt. Bland annat kommer Chiraiac 

(2014) i Group work as an incentive for learning – students experiences on group work fram 

till att det finns tre förutsättningar som alla påverkar hur studenter uppfattar hur positivt eller 

negativt det är att arbeta i grupp på högre utbildningar. De tre förutsättningarna är 

kunskapslärande, studiesocial funktion och organisationen. Det Chiraiac presenterar som 

resultat i sin studie är att studenternas uppfattning var att de lärde sig lättare genom att arbeta i 

grupp, speciellt när det handlade om akademiskt lärande. Genom sina intervjuer kom hon 

fram till att de tre förutsättningarna både kunde främja och hämma lärandet och 

förutsättningarna påverkade också om grupparbetet upplevdes som positivt eller negativt.  

 

Att förutsättningarna främjar akademiskt lärande är något som är centralt för universitets- och 

högskoleutbildningar, men det finns andra saker som studenterna kan lära sig av 

grupparbeten. Harris och Bristow (2016) undersökte hur studenter arbetar i grupparbeten och 

vad de lär sig av det. De kom fram till att studenterna genom grupparbeten lär sig vikten av att 

vara flexibla och kunna anpassa sig. Detta hade studenterna hjälp av när de ställdes inför 

problem som kan uppkomma i grupparbeten – studenternas feedback visade på att de 

uppskattade den kunskap de fått om grupprocesser och de sociala aspekterna av att arbeta i 

grupp. Studenterna ansåg att denna kunskap skulle hjälpa dem i deras framtida karriär lika 

mycket som kunskapen om produktutvecklingen.  

3.3 Påverkansfaktorer vid grupparbeten 

Att arbeta i grupp kan betyda olika saker, man kan antingen arbeta i en grupp, vilket enligt 

Chiraiac (2014) betyder att man utför arbete individuellt i gruppen för att sedan sammanställa 

gruppens olika delar till en helhet. Man kan också arbeta som en grupp och då utför man 

uppgiften tillsammans. I båda formerna av grupparbete kommer författaren fram till att det är 

viktigt med ett bra ledarskap för att gruppmedlemmarna ska uppfatta arbetet som positivt. 

Gruppmedlemmarna förväntas vara aktiva i sitt arbete och en av de tydligaste negativa 

upplevelserna handlade om så kallade free-riders som inte gjorde det arbete som förväntades 

av dem. En del av ledarens arbete handlade om att hitta en balans mellan att alla skulle vara 

aktiva och att arbetets kvalité inte skulle dras ner av den som inte gjorde sitt jobb. 

Grupparbetet kan därför ses som lärande av hur man ska bete sig som individ i en grupp 

samtidigt som man söker kunskap tillsammans.  
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Att lära sig hur man arbetar tillsammans med andra gör att en del forskare har inriktat sig på 

att försöka kartlägga hur gruppmedlemmar kommunicerar och vilka faktorer som påverkar 

gruppen. Detta har John Farnsworth och Bronwyn Boon (2010) undersökt i Analysing group 

dynamics within the focus group. Där kommer man fram till att gruppmedlemmarna ofta 

kommunicerar icke-verbalt och att den information som samlas in i gruppen ofta 

omkonstrueras. Gruppens syfte påverkar dynamiken i gruppen och det gör även faktorer som 

gruppkompositionen, den sociokulturella kontext som gruppen befinner sig i och om gruppen 

har en uppgift som är erfarenhetsnära eller om den ligger långt ifrån gruppens erfarenhet. 

Genom att göra en formel för påverkansnätverk (nätverk där individerna påverkar varandra) 

har man i Moussaid, Campero och Almaatouqs (2018) undersökning kommit fram till att en 

grupp fungerar väl om gruppens struktur representeras av individernas olika förmågor, samt 

att gruppen presterar sämre resultat om den inte representerar de olika färdigheterna hos 

individerna. Moussaid, Campero och Almaatouq kom också fram till att i gruppdiskussioner 

inom grupper som består av både hög- och lågpresterande individer kan man komma fram till 

bättre lösningar än en ensam individ som är mer skicklig inom ämnet eftersom en individ kan 

ta till sig gruppens kunskap men den ensamma individen inte kan överträffa sin egen kunskap. 

3.4 När det finns en ledare i gruppen 

I Student Perceptions of the History Lecture: Does this Delivery Mode have a Future in the 

Humanities? av Thomas Buchanan och Edward Palmer (2017) har det gjorts en 

enkätundersökning med stängda och öppna frågor angående studenters uppfattning om 

historieföreläsningar. Deras resultat visar att studenterna uppfattar föreläsningarna som 

minnesvärda om de har en entusiastisk lärare. Den entusiastiska läraren gör också att 

studenterna lättare tar till sig informationen på föreläsningarna, enligt studenternas egna 

uppskattningar. Andra saker som påverkade studenternas positiva erfarenheter av 

föreläsningar var ifall organisationen runt föreläsningarna var välplanerad och om det fanns 

klara mål med undervisningen. Intressanta analyser och argument under föreläsningarna 

gjorde att studenterna uppskattade lektionerna mer. Studenterna svarade i enkäten att 

föreläsningar var ett bra komplement till att läsa självständigt. Det var dock en del (20,7 %) 

som svarade att grupparbeten inte var ett bra sätt att lära sig, eftersom de uppfattade att det 

fanns många oengagerade studenter, att det var svårt att hitta en gemensam tid för gruppträffar 
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och att det fanns en risk att hamna i en grupp med dominanta personer vilket kunde leda till 

konflikter inom gruppen. 

 

Risken att hamna i en grupp med personer som studenterna inte uppfattar att de arbetar bra 

tillsammans med kan påverka hur man uppfattar grupparbeten och detta fenomen med 

“dominanta” personer utvecklades i Student perception of group dynamics predicts individual 

performance: Comfort and equity matter (2017). Där undersökte man studenternas inställning 

till ledare i gruppen. Elli J. Theobald, Sarah L. Eddy, Daniel Z. Grunspan, Benjamin L. 

Wiggins, Alison J. Crowe (2017) beskriver hur grupparbete bestående av ca 4–6 personer har 

blivit en vanlig företeelse inom högre utbildning och det som anses vara positivt med 

grupparbeten är att det främjar lärande och utvecklar positiva attityder gentemot vetenskap. I 

studien menar författarna att för att dessa fördelar ska kunna uppkomma krävs det att 

grupperna måste fungera väl genom samarbete, där alla gruppmedlemmar fördelar arbetet 

rättvist. Theobalds et al. första forskningsfråga handlar om hur det hjälper eller hindrar 

studenternas sakkunskap genom att vara bekväm i en grupp. Genom att undersöka hur 

undersökningspersonerna arbetade med en vän eller ledare kom de fram till att de studenter 

som ansåg att det fanns en konkret ledare i deras grupp fick sämre resultat på ett post-test 

(studien utgick från ett pre-test, enkät och sedan ett post-test), men de som inte ansåg att det 

fanns en konkret ledare i deras grupp presterade bättre på post-testet. Samma resultat uppstod 

när studenter ansåg att de trivdes väl in en grupp, då presterade de bättre på post-test än de 

som vantrivdes i sin grupp.  

 

I grupparbeten förväntas studenterna bilda sina egna strategier för att skapa roller, där de kan 

välja en informell ledare eller använda sig av andra gruppstrategier, men det finns också 

grupparbeten som på förhand regleras av en formell ledare och en undersökning av en sådan 

situation har gjorts av Adam Butt (2018). I Quantification of influences on student 

perceptions of group work använder sig Butt av en kvantitativ metod för att undersöka hur en 

klass uppfattar grupparbete efter att man infört en för-reglering inför grupparbetet. Denna för-

reglering innebar att studenterna var tvungna att följa en del gruppregler. Butt kom i studien 

fram till att denna reglering hade en positiv inverkan på studenternas uppfattning om alla 

dimensioner som undersöktes. Butts resultat visade också att en stor arbetsbelastning på 

studenterna hade en negativ inverkan och/eller om det fanns free-riders som inte gjorde sin 
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del av arbetet. Den roll studenten hade i gruppen påverkade också vilken inställning man hade 

till grupparbetet.  

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar på att det finns en avsaknad av forskning kring 

föreläsningsinteraktioner och därför är vår presentation av den tidigare forskningen mest 

fokuserad kring grupparbeten och grupparbetesprocessen. Den tidigare forskningen 

presenterar en bild av att grupparbeten har en central roll inom många utbildningar och det är 

av intresse för forskare att förstå hur gruppdynamiken fungerar för att man ska kunna utveckla 

undervisningen inom de högre utbildningarna. Studenternas attityd till grupparbeten är något 

som flera forskare har intresserat sig för och detta har utvecklats genom att se på vilka 

förutsättningar som påverkar studenternas attityder gentemot grupparbeten. Den tidigare 

forskningen tyder på att grupparbete kan vara ett effektivt sätt för studenter att lära sig, men 

det kan också uppstå konflikter i samband med ledarskap. Ledarskapet verkar vara något som 

både kan förbättra, men också kunna försämra grupparbetets förutsättningar och studenternas 

inställning till grupparbeten.  
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

Den teoretiska ansatsen i det här arbetet utgår från Lev S. Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv med särskilt fokus på kommunikation, den proximala utvecklingszonen och 

artefakter. Detta teorikapitel kommer att börja med en historisk beskrivning av Vygotskij och 

hans perspektiv och sedan en redogörelse om det sociokulturella perspektivet, för att sedan 

beskriva mer ingående om de centrala aspekterna av perspektivet som den proximala 

utvecklingszonen, mediering, artefakter och kommunikation utifrån Vygotskijs och Roger 

Säljös litteratur.  

4.1. Lev S. Vygotskij 

Denna uppsats utgår från den välkända ryska psykologen, pedagogen och teoretikern Lev S. 

Vygotskijs (1896–1934) sociokulturella perspektiv. Hans idéer blev inflytelserika i 

västvärlden och den svenske forskaren i pedagogik Roger Säljö vid Göteborgs Universitet har 

varit en trogen förespråkare för Vygotskij. Denna uppsats teorikapitel utgår främst från 

Vygotskijs originaltexter och Säljös tolkningar. De delar ur Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv och Säljös tolkning av Vygotskijs perspektiv som vi fokuserar på är mediering, 

artefakter, kommunikation och den proximala utvecklingszonen.  

 

Roger Säljö (2015) beskriver ur ett historiskt sammanhang i boken Lärande, en introduktion 

till perspektiv och metaforer att det var de pågående stora omvälvningar i Ryssland vid slutet 

av 1800-talet, som gjorde att Vygotskij intresserade sig för hur lärande och utbildning skulle 

formas i samband med de nya omständigheterna. Efter att Vygotskij gick bort vid relativt ung 

ålder blev hans arbeten förbjudna i Sovjetunionen av politiska skäl och hans arbete blev glömt 

eller möjligtvis diskuterat i hemlighet och i väst var han inte känd. På 1980-talet blev intresset 

för Vygotskij, enligt Säljö (2015), stort i väst, många blev intresserade av Vygotskijs verk och 

han började ses som en mycket inflytelserik utvecklingspsykolog.  

4.2 Sociokulturellt perspektiv 

I Roger Säljös (2000) tolkning beskrivs det att en av utgångspunkterna för sociokulturellt 

perspektiv på mänskliga handlingar och lärande är att förstå och förklara hur fysiska och 
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kognitiva resurser utnyttjas och tillägnas av grupper och individer. Författaren menar där att 

fokus i detta perspektiv ligger på samspelet mellan kollektivet och individen. 

 

Säljö (2015) menar att det centrala i Vygotskijs sociokulturella perspektiv är det som avgör 

hur man kan se på lärande och då menar han att mänskliga sociala, intellektuella och fysiska 

förmågor inte styrs av biologin och dess premisser. Säljö (2015) skriver att människan kan 

använda men också utveckla artefakter (redskap). Detta begrepp är centralt inom det 

sociokulturella perspektivet och är även en central metafor. Säljö (2015) menar att fysiska 

artefakter är något man kan använda till att t.ex. förflytta sig, laga mat och gräva. I det 

sociokulturella perspektivet menas det att artefakterna medierar mänskliga handlingar.  

4.2.1 Den proximala utvecklingszonen   

Den proximala utvecklingszonen är något som Lev S. Vygotskij (1978) använder sig av för att 

förklara hur ett barn kan utveckla kunskaper som hen inte har erfarenhet nog att utveckla av 

sig själv. Vygotskij förklarar det på följande vis: 

 “It is the distance between the actual developmental level as determined by independent problem 

solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult 

guidance or in collaboration with more capable peers.” (Vygotskij, 1978, s 86) 

 

Den faktiska utvecklingsnivån är den nivå som man befinner sig på när man har en viss redan 

etablerad kunskap. Denna kunskap är något som internaliserats i personen och kan användas 

praktiskt och mentalt. Med hjälp av en lärare eller mer kunnig jämlike kan en person nå en 

högre nivå i sitt kunnande. Denna nya kunskap måste dock vara inom räckhåll rent kognitivt 

för att personen ska kunna tillgodogöra sig den. Kunskapen måste alltså vara på väg att 

utvecklas hos personen eller vara inom en rimlig förståelsenivå från personens faktiska 

kunskapsnivå, för att den ska kunna etableras som ny kunskap. Den proximala 

utvecklingszonen är alltså den nivå av kunskap som en student skulle kunna nå genom att få 

hjälp av någon som har kunskapen som studenten saknar.  

4.2.2 Mediering    

Mediering är ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Det förklarar hur 

människan kan använda sig av olika saker för att till exempel lära sig, aktivera minnen och 
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även hur människan kan överskrida sina biologiska förutsättningar och förändra sin relation 

till omvärlden (Vygotsky, 1978). Människan använder sig av fysiska verktyg som medierar 

våra handlingar. Dessa medierande artefakter delas upp i två underkategorier, fysiska och 

mentala artefakter (Säljö, 2015).  

4.2.2.1 Fysiska artefakter 

De fysiska artefakterna är de som man kan ta på, det kan vara allt från en bok till ett redskap 

som en linjal eller hammare. Dessa artefakter hjälper människan att förstå saker som vi 

kanske inte visste tidigare eller så kan de hjälpa oss att skapa saker som också kan bli 

artefakter (Säljö, 2015). Ibland kan det räcka att man i situationen har ett fysiskt verktyg eller 

ett ting, men ofta kan det behövas en mer avancerad form av mediering för att vi ska kunna ta 

till oss den fulla innebörden av de fysiska artefakterna. Det som behövs för detta är de 

mentala artefakterna.  

4.2.2.2 Mentala artefakter  

Mentala artefakter är en förståelse av olika språk, formler och symboler som hjälper oss att 

tolka de fysiska artefakterna och olika situationer snarare än ett fysiskt ting. Säljö (2015) 

menar att en tom bok i och för sig kan ha en betydelse, men det är när det finns text i den som 

andra kan tolka och förstå den. I och med det kan medieringen nå nya nivåer. Att läsa, skriva, 

räkna och förstå olika kategorier och distinktioner hjälper oss att tolka vår omgivning och det 

bidrar också till att vi kan anpassa oss till den situation vi befinner oss i. Inom olika 

institutioner används olika former av språkliga kategorier, dessa används för att de är 

relevanta i den specifika miljön, till exempel inom den akademiska världen används ett visst 

språk och det gör det också inom polisen, sjukvården och de flesta andra institutioner. Om 

man kan använda sig av miljöns specifika medierande verktyg så kommer det att vara lättare 

att agera i dessa miljöer, menar Säljö (2015). 

 

Ibland är det svårt att veta var gränsen mellan mentala och fysiska artefakter går, men 

Vygotskij menar att det är just kombinationen mellan de två artefakterna som gör att 

mediering blir möjlig (Vygotsky, 1978). I interaktion förekommer mediering i stort sett hela 

tiden, vi använder det talade språket, men också menande blickar, gester och ändrade tonlägen 

för att göra oss nyanserade och tydliga med vad vi menar.  
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4.2.3 Kommunikation 

Säljö (2000) beskriver att kommunikation/interaktion mellan människor är avgörande när man 

ser på fysiska och intellektuella processer genom den historiska utvecklingen. En grundtanke i 

ett sociokulturellt perspektiv är att sociokulturella resurser skapas genom kommunikation, 

men också via kommunikation förs resurserna vidare. Säljö (2000) poängterar att om man vill 

studera lärande i ett sociokulturellt perspektiv bör man ge uppmärksamhet till några 

företeelser som samverkar med varandra. Företeelserna är de mentala och fysiska 

artefakternas användning och utveckling, kommunikation och sätten där människor i 

kollektiva fält har utvecklat olika former för samarbete.  

 

Språket är enligt Säljö (2000) en mekanism som hos individer och kollektivet lagrar 

kunskaper och förståelse. Genom användning och med hjälp av begreppsliga termer kan man 

tolka företeelser och då kan människor lära av företeelserna. För att människor ska kunna 

tillägna sig kunskap och även bevara den kan man betrakta begrepp som något sätt att ordna 

alla mänskliga upplevelser med. Språket är också en unik mänsklig förmåga där erfarenheter 

kan delas bland människor, därför nämner författaren att i mänskligt samspel sker ett ständigt 

utbyte av information, färdigheter och kunskap. Genom att översätta språkliga begrepp kan 

det resultera i faktiska fysiska handlingar. Till exempel när en individ ger språkliga 

instruktioner till en annan individ angående att kontrollera funktionen hos ett bilbatteri, då kan 

den andra individen utföra fysiska kroppsrörelser för att faktiskt utföra handlingen. Dessutom 

är det omvända också möjligt, när någon utför en fysisk handling kan en annan individ med 

språkliga begrepp berätta vad som sker. Språket som används av mänskligheten är därför en 

stor del i kommunikation och skapandet av kunskap och lärande. Säljö (2000) menar även att 

kunskapen hos människan i stort sett är enbart språklig, där även de ovan nämnda fysiska 

artefakter är beroende av språkliga begrepp. Människans kommunikation är formad av 

sociokulturella erfarenheter och det är i mindre omfång som kommunikation enbart kan 

förklaras av exempelvis reflexer som är genetiskt kodade.  
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5: METOD 

I det här kapitlet kommer metoden att presenteras. Här lyfter vi fram metodvalet kring den 

kvalitativa observationsmetoden, urvalsprocessen inför observationsundersökningen, 

datainsamlingsmetoden, bearbetningsprocessen av fältanteckningar och observationsscheman 

samt de forskningsetiska ställningstaganden som har tagits i beaktande under hela 

studieprocessen. Kapitlet kommer att avslutas med dels ett avsnitt som behandlar uppsatsens 

validitet och reliabilitet, dels ett avsnitt med metoddiskussion.  

5.1 Metodval 

Val av metod för denna studie blev den kvalitativa metoden observation. Denna metod 

upplevdes som mest passande för att kunna studera interaktioner i grupp som en helhet, 

istället för att enbart välja ut vissa individer tillhörande grupper av vårt urval och fokusera på 

deras subjektiva upplevelse av ämnet i fråga genom exempelvis intervjuer. Enligt boken 

Handbok i kvalitativa metoder av Göran Ahrne och Peter Svensson (2015) finns det stora 

fördelar med observationer när man vill kartlägga ett fenomen. I vår studie var dessutom den 

kvalitativa metoden att föredra framför den kvantitativa metoden, då en kvantitativ 

undersökning kan ha svårt att mäta aspekterna utifrån syftet i denna studie. 

 

Observationerna skiljde sig åt beroende på vilka grupper som observerades. I Mellan- och 

Stora grupperna som observerades krävdes det officiella gatekeepers tillstånd att tillträda 

urvalsgrupperna. Här var observationerna kända för observationsdeltagarna. För 

observationerna av Liten grupp 1 och 2 behövdes inte någon gatekeeper då de dolda 

observationerna utfördes i offentliga miljöer. Valet av blandad observationstyp var på grund 

av att i de minsta grupperna, bestående av 4–6 individer, var det svårt att både få tillträde till 

grupperna och det kunde ha påverkat de som observerades. Observatörseffekten var något vi 

diskuterade risken med och vi utvecklar det resonemanget under rubriken “Forskningsetiska 

principer”. Observation som kvalitativ metod är enligt boken Skriva uppsats med kvalitativ 

metod: En handbok av Johan Alvehus (2013) en fråga om vad man menar med observation, 

eftersom en observation kan utföras med deltagande av olika grad. En observatör kan vara 

passivt närvarande, en betraktare från utsidan eller en observatör som är med och deltar i den 
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situation som observeras. Alvehus menar att det är viktigt att överväga kring graden av 

deltagandet i en observationsstudie, därför har vi reflekterat över detta när vi valde metod. 

 

När det handlar om den induktiva eller deduktiva ansatsen i denna studie finns det en 

medvetenhet om att materialet är insamlat med en teoretisk bakgrund och att denna teori 

också kom att påverka analysen i stort. Trots det fanns det en öppenhet i vår observation för 

nya teoribildningar, eftersom tidigare forskning tenderat att peka på att det fanns en 

bristfällighet i de teorier som finns om ämnet idag. Enligt Handbok i kvalitativa metoder av 

Ahrne och Svensson (2015) innebär den induktiva ansatsen att man med hjälp av de data man 

samlar kan bilda en teori, medan den deduktiva ansatsen innebär att utifrån redan etablerade 

teorier och allmänna lagar kan det dras slutsatser. Genom växelverkan mellan induktiv och 

deduktiv metod kan forskaren modifiera och specificera teorier, detta är något som kan ske i 

samband med vår undersökning. I boken av Ahrne och Svensson beskrivs en ansats att bidra 

med en fördjupad kunskap i något ämne som att man har en abduktiv ambition.  

5.2 Pilotobservation 

Inför insamlandet av material valde vi att göra en pilotstudie för att testa hur en systematisk 

observation går till. Att göra en pilotstudie kan vara bra att för att se till att 

observationsschemat fungerar på det tilltänkta urvalet, för att man ska kunna pröva sina 

metoder och för att få en första inblick i vad man kan komma att se i observationerna 

(Svenson & Ahrne, 2015). Vi började med göra ett test-observationsschema och sedan valde 

vi en grupp som liknade den som vi ville undersöka i studien. Pilotobservationen utfördes 

som en dold observation i en öppen observationsmiljö på offentlig mark. Efter att 

pilotobservationen var utförd diskuterades och reviderades observationsschemat och övriga 

fördelar och nackdelar med observation som metod. Vi fick inspiration att göra en 

pilotobservation från olika källor där vi läste om pilotintervjuer. 

5.3 Urval 

När observation väl hade valts som metod började urvalsprocessen kring vilka grupper som 

skulle observeras, var de skulle observeras och hur många grupper som skulle observeras. Det 

bestämdes att urvalet av de olika grupperna skulle tas ställning till var och en för sig, för att få 

ett så relevant empiriskt material som möjligt.  
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På grund av att det fanns vissa parametrar som var tvungna att finnas med i observationerna 

som ledde till det insamlade empiriska materialet till de Stora och Mellanstora grupperna var 

det lämpligast att använda sig av ett strategiskt urval. Denna urvalsmetod valdes på grund av 

att observatörerna sökte efter en specifik situation som skulle observeras och strategiskt urval 

används enligt Alvehus (2013) när man strategiskt söker efter de egenskaper eller platser där 

man förväntar sig att det man söker efter ska inträffa. Ett problem med det strategiska urvalet 

kan vara att man utesluter eller missar saker som man eventuellt skulle sett i andra situationer. 

För att observationerna skulle bli så lite begränsade som möjligt valdes därför fälten med 

omsorg och observationsscheman kompletterades med fria fältanteckningar. I processen kring 

att få tag på de gatekeepers som skulle kunna ge oss tillträde till fältet hörde vi av oss till 

universitets- och högskolelärare vid olika institutioner via mail, brev och muntligt. Dessa 

lärare var sådana som skulle börja undervisa i en ny kurs med start under den period vi hade 

avsatt för observation. Via kursadministratörerna vid de olika institutionerna fick vi 

information om de lärare som passade in i ramen för de kriterier vi hade.  

Till de små grupperna behövdes inte lika många parametrar förutom etiska aspekter för att vi 

skulle kunna observera ledarskapandet och interaktionen i gruppen. I det fallet valde vi att 

använda oss av ett bekvämlighetsurval, utifrån Alvehus (2013) innebär detta att man använder 

sig av det urval som finns närmast till hands som representerar det man letar efter, det kan 

vara till exempel att studenter väljer att observera andra studenter i sin närhet.  

 

När urvalet var bestämt och dialogerna med de gatekeepers som vi hade beslutat oss för att 

samarbeta med var upprättat, diskuterades antalet observationer av föreläsnings-, seminarie- 

och grupparbetsfälten. Sex observationer planerades in totalt, med två observationer av varje 

fält och tid lämnades öppen för fler observationer om dessa inte skulle räcka till. Dessutom 

planerades det även in ett tillfälle för en pilotobservation utöver de sex observationerna. 

Denna utfördes som en dold observation i en offentlig miljö. Pilotstudier beskrivs av Ahrne 

och Svensson (2015) som ett sätt att pröva sina analystekniker, för att få en första inblick i det 

som ska undersökas och för att kunna utarbeta sätt för att kunna undersöka det tilltänkta 

urvalet.  
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5.4 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom anteckningar med pennor och anteckningsblock, baserat på 

ett i förhand bestämt observationsschema och fria fältanteckningar med grund i studiens syfte. 

Utifrån boken Det värderande ögat av Cato R. P. Bjørndal (2005) har vi inspirerats av de 

exempel på de olika typer av observationsscheman som man kan använda sig av. Baserat på 

det har vi sammanställt egna observationsscheman till denna studie. Enklare ritningar över 

gruppernas positionering under hela observationstillfällena ritades upp. I boken En handbok i 

kvalitativa metoder (2015) diskuteras det typiska för observationsstudier med att utgå från 

relativt öppna frågor, för att inte låsa sig på avgränsade förklaringar tidigt i 

observationsprocessen. Dessa frågor kallas i boken för bakgrundsfrågor som sätter en ram för 

vad som kan anses vara av intresse för studien. I vår studie reviderades bakgrundsfrågorna 

efter att pilotstudien var genomförd. De båda observatörerna var närvarande vid samtliga 

observationer, vilka var 6 till antalet, och båda observatörerna deltog också vid 

pilotobservationen.  

5.5 Bearbetning av data och analys 

Efter att varje observation var genomförd gick observatörerna igenom sina egna anteckningar 

och gjorde en snabb sammanfattning av de punkter som var intressanta i förhållande till 

frågeställning, syfte och teori. Därefter diskuterades observatörernas sammanfattningar och 

jämfördes med varandra, för att få en så mångfacetterad bild av observationen som möjligt. 

Alvehus (2013) påpekar fördelarna med att kunna jämföra för att sedan kunna använda 

jämförelsen som grund för en djupare analys av materialet.  

 

Ett viktigt råd från Alvehus (2013) handlar om att läsa igenom det insamlade materialet flera 

gånger, sortera, reducera och argumentera. Grundat i hans råd har det insamlade materialet 

bearbetats genom att ha sorterats och delats in i olika kategorier baserat på bland annat syftet, 

frågeställningar och teorin vilket lästs ett antal gånger. När vi utförde sorteringen, 

reduceringen och argumenteringen utgick vi från det sociokulturella perspektivet och den 

abduktiva ansatsen. Dessutom reducerades tematiseringarna ytterligare utifrån de diskussioner 

som uppkom under processen. De argument vi kom fram till grundade sig på de beslut som 

diskuterades under databearbetningens gång.  I Handbok i kvalitativa metoder (2015) nämns 

även vikten av att bli bekant med sitt material ur en analytikers perspektiv och inte enbart som 
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fältarbetare. Det man kan göra är att läsa materialet om och om igen, och varje gång utgå från 

att det är första gången man gör det. Det sistnämnda har tillämpats av båda observatörerna 

under bearbetningen av det insamlade materialet i vår studie. 

5.6 Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna kring denna observationsstudie har varit omfattande och i 

bästa mån har aspekterna tagits till hänsyn inför, under och efter studieprocessen. Ett av 

stegen enligt boken Handbok i kvalitativa metoder (2015) till att få tillträde till öppna 

observationer är att fundera om de som man har intresse att studera har moraliska osäkerheter, 

konflikter, maktpositioner eller hemliga dimensioner som man måste ta hänsyn till. De andra 

stegen handlar om att vara medveten hur forskaren uppfattas av de som kommer att 

observeras och hur forskaren presenterade sin studie, samt att se över vem det är som ger 

tillträde till gruppen.  

 

Med koppling till det ovanstående stycket utifrån Handbok i kvalitativa metoder (2015) har 

den första etiska principen för denna studie varit att fundera över vilka moraliska aspekter vi 

var tvungna att ta hänsyn till när vi skulle göra studien. Eftersom uppsatsförfattarna själva är 

tillhörande dessa miljöer fanns det stor respekt för alla involverade parter, samt att det är 

vuxna människor som frivilligt deltar i dessa miljöer, där det dessutom inte anses pågå 

hemliga eller sekretessbelagda handlingar.  

 

Den andra forskningsetiska principen var att hitta gatekeepers som kunde ge oss tillgång till 

grupper att observera för öppna observationer. De gatekeepers vi sökte var lärare som 

undervisade och/eller var ansvariga för de kurser där föreläsningar och seminarier användes 

som arbetssätt. Detta gjordes skriftligt till lärarna för olika kurser via mejl, brev och annonser 

på institutioner och det efterfrågades även muntligt genom besök på olika institutioner. I alla 

dessa typer av förfrågan gavs information om vilka vi är, varför vi vill utföra studien, vad 

studien handlar om, information kring etiska aspekter som anonymitet och valfrihet att delta i 

studien samt en förfrågan om tillträde (se Bilaga 6). Även om gatekeepers gav oss tillstånd att 

observera i grupper de undervisade har vi ändå presenterat oss för grupperna vid öppna 

observationer innan observationerna startade och då muntligt informerat gruppen om vilka vi 

är, om studien, anonymitet, deltagande aspekten samt frågat dem muntligt och tydligt om det 
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är någon som inte vill vara med. I ett av fallen valde en gatekeeper att presentera oss och 

studien inför gruppen, och det valet respekterades av oss. Ett på förhand bestämt manus med 

nyckelord följdes av de båda observatörerna inför grupperna före observationerna (se Bilaga 

5). Den muntliga informationen kring studien och samtycket valdes istället för att ge skriftlig 

information till grupperna, baserat på att vi hade fått gatekeepers tillträde. Av anonymitetsskäl 

ville vi inte samla namn och annan personlig information skriftligt på papper, då vi inte ville 

dokumentera något personligt om någon individ, varken namn, kön, ålder och annat. Detta har 

vi valt utifrån Det värderande ögat av Cato R. P. Bjørndals (2005) rekommendationer om att 

vara respektfull mot de observerade. Vid ett tillfälle som skedde vid en öppen observation 

valde vi att helt ignorera en individ som kom sent till det undervisningstillfälle som 

observerades, då vi inte ville riskera att bryta mot de etiska principerna och för att vi inte ville 

avbryta den pågående situationen med information till den aktören, av respekt för alla 

inblandade aktörer.  

 

Alvehus (2013) diskuterar aspekterna kring en dold och öppen observation, där en dold 

observation går ut på att subjekt som observeras inte har kännedom om det, medan motsatsen 

gäller för öppen observation. Båda kan innebära problem av olika slag, som etiska och 

tekniska, och de problemen bör reflekteras över och tas hänsyn till innan man väljer och 

startar sina observationer. De öppna och dolda observationerna i denna studie diskuterades 

noga angående plats och att de dolda observationerna skulle utföras i offentlig miljö och inte i 

privat miljö. Med offentlig miljö menas en miljö som är tillgänglig för allmänheten och alla i 

samhället har tillgång till platsen utan att behöva ha ett officiellt tillstånd som till exempel 

medlemskap eller behörighet. Det togs också hänsyn till att inte avslöja något personligt om 

någon aktör som observerades. Det är mer problematiskt att utföra dolda observationer i 

privata miljöer än offentliga och båda kan medföra etiska problem, men enligt Alvehus ska 

värdet av dolda observationer i offentliga miljöer inte underskattas. Det som är etiskt enklare 

med öppna observationer kan bli mer problematiskt med observatörseffekten nämner 

författaren. Baserat på Alvehus egen observationserfarenhet glöms observatören ganska 

snabbt vid öppna observationer. Information kring studien, kontaktinformation, deltagande 

och andra etiska aspekter hade vi med oss i digital form vid varje observationstillfälle ifall 

några aktörer även ville ta del av det skriftligt, då fanns det möjlighet att även mejla denna till 

aktörerna i fråga (se Bilaga 4). 
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Enligt Vetenskapsrådets codex (2019) kring forskningsetiska principer och de fyra 

huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har uppsatsförfattarna tagit hänsyn till samtliga delar under hela 

uppsatsprocessen. Det första innebär att delge information kring studien och studiens syfte till 

alla inblandade deltagare. Det andra kravet är att deltagarna har rättigheter kring sitt 

deltagande och rättigheten att avbryta utan att bli utsatta för konsekvenser och att alla 

deltagare har rätt att bestämma själva om de vill delta i studien. Det tredje kravet innebär att 

alla som deltar och uppgifterna om dem ska hållas konfidentiellt och hållas borta från 

obehöriga att ta del av. Fjärde kravet betyder att alla samlade uppgifter kring deltagarna 

enbart strikt ska användas för studiens syfte.  

5.7 Reliabilitet och validitet 

Att göra en distinktion mellan validitet och reliabilitet är att diskutera kring studiens kvalitet 

menar Alvehus (2013). Reliabilitet innebär att om man utför samma studie igen kommer detta 

då att resultera i samma resultat som föregående. Med andra ord, om samma mätinstrument 

används av ett flertal olika oberoende undersökningar och dessa kommer fram till samma 

resultat, då menar Alvehus innebär detta att det är en hög reliabilitet. Validitet innebär enligt 

författaren att man verkligen undersöker det man avser att undersöka. Alvehus menar att en 

studie kan ha hög reliabilitet men samtidigt låg validitet. Denna studies validitet anses vara 

ganska hög, då det som avsågs studeras har studerats, trots att annat utöver detta har iakttagits 

under datainsamlingsfasen. Studiens reliabilitet anses vara något låg på grund av att fria 

anteckningar användes utöver observationsscheman under datainsamlingsfasen. De fria 

anteckningsmöjligheterna kan inte användas på exakt samma sätt av andra forskare inom 

samma forskningsämne, eftersom varje forskares subjektivitet kommer att påverka vad som 

antecknas. Forskare bör medvetet tänka på att inte observera baserat på egna värderingar, 

vilket vi har försökt att undvika i denna studie. Vi anser att reliabiliteten för denna studie inte 

är överdrivet låg eftersom varje steg av undersökningsprocessen är transparent och därför 

finns det möjligheter för andra forskare att upprepa studien. 

5.8 Metoddiskussion 

Den tidigare forskning som presenterats har sin grund i både kvalitativa och kvantitativa 

metoder där de har undersökt olika aspekter av grupparbeten och ledarskap. Från början var vi 
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inställda på att göra en enkätundersökning med tillhörande intervjuer, men efter noggrant 

övervägande blev det istället observation som användes som metod. Valet av observation 

ansågs för den här studien vara en bra kompromiss, eftersom observationsschemat kan 

anpassas till hur kvantitativ eller kvalitativ vi ville att undersökningen skulle bli. För att se hur 

systematiska observationer fungerar i praktiken valdes det att göra en pilotstudie där vi kunde 

utvärdera observationsschemat och metoden (Svensson & Ahrne, 2015). Att göra en 

pilotobservation visade sig vara en bra strategi eftersom det resulterade i ett reviderat 

observationsschema med ett bestämt fokus på det kvalitativa.  

 

När valet av metod var fastställt diskuterades den etiska aspekten av undersökningen och var 

observationerna skulle äga rum. Tre olika fält –föreläsning, seminarium och grupparbete –

valdes eftersom gruppinteraktion kan observeras i alla universitetets undervisningsformer. 

Studien har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra viktiga etiska huvudkrav, men de har inte 

kunnat appliceras fullt ut på de dolda observationerna som det har gjorts i de öppna 

observationerna, i synnerhet informations- och samtyckeskravet, eftersom det av logiska skäl 

inte kunde delges information och be om samtycke då det handlade om dolda observationer. 

Detta betyder inte att andra viktiga aspekter inte har uppfyllts kring Vetenskapsrådets (2019) 

krav, då observationslandskap valdes med omsorg och att det var noga med att observera i 

offentliga miljöer. Vi undvek att på något sätt utsätta de som observerades för obehag och 

respektlöshet av något slag. De övriga två huvudkraven –konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet – anses vara fullt tillgodosedda för både de dolda och öppna observationer 

som utfördes. Dessutom har vi under hela arbetets gång varit medvetna om de etiska krav som 

finns och har diskuterat etiken i varje delmoment av arbetet, från urval och metodval till hur 

analysen ska presenteras och diskuteras.  

 

När etiken och vilka grupper som skulle observeras hade diskuterats, funderades det över hur 

vi skulle få tillgång till dessa fält. Det vi kom fram till var att försöka få tag på lämpliga 

gatekeepers som skulle tillåta att vi kom och observerade dem. Vi valde att gå ut med både 

mejl och brev till lämpliga gatekeepers för att chansen skulle öka att någon skulle vilja 

medverka i vår studie. För att undvika observatörseffekten, som Alvehus (2013) beskriver 

som den påverkan som observatören kan ha på det som observeras, presenterades 

observationen därför på de öppna observationerna i korthet utan för många detaljer om vad 

som skulle studeras. Det som det lades störst tyngdpunkt på kring själva studien var att den 
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handlade om interaktioner i grupp, utan att gå in för mycket på övriga studiens detaljer, just 

för att minimera påverkan hos aktörerna i deras interaktioner under observationstillfällena.  

 

Mellan varje observation diskuterades det i korthet om vad som hade varit bra och dåligt med 

metoden och vad vi kunde tänka på inför nästa observation. Detta kan ha lett till att 

observationerna dokumenterades på ett varierande sätt (genom koder och text). Observation 

som metod visade sig vara krävande och mycket intressant, men det märks att det är en metod 

som kräver övning och erfarenhet av observatörerna. Hade vi gjort om studien idag hade vi 

ändå valt att använda oss av observation som metod på grund av dess många möjligheter och 

de helhetsintryck det ger av en situation, till skillnad från andra kvalitativa metoder. Dessutom 

hade det varit intressant att också kombinera observation med exempelvis intervjuer, för ännu 

djupare analysmöjligheter.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS  

I detta avsnitt presenteras analysen av empirin, med utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet och dess begrepp som medierande artefakter, kommunikation och den proximala 

utvecklingszonen. Kapitlets analys är indelad i tre huvuddelar och kapitlet avslutas med en 

kortare sammanfattning kring analysen. Varje huvuddel består av en presentation av 

observerade fenomen från varje fälttyp i fallande ordning, ”Stor grupp”, ”Mellangrupp” till 

”Liten grupp”. 

 

Förkortningar förekommer i texten i både analyskapitlet och diskussionskapitlet, där den 

formella ledaren förkortas DFL och den informella ledaren förkortas DIL, i texten används 

både förkortningen och förklaringen varierat på grund av att det ska vara läsvänligt. I arbetet 

används orden sekvens och undervisningstillfälle för att beskriva det som observerats under 

observationerna. Utifrån fältanteckningarna och observationsscheman har vissa sekvenser 

renskrivits och presenteras i analystexten för att exemplifiera och ge underlag till analyserna 

och diskussionen. Det förekommer även bilder för att beskriva specifika platser för 

observationerna. Varje bild är numrerad för att kunna hänvisas till i texten.   

 

Liten grupp 1 och 2 avser grupper som endast bestod av studenter och inte hade någon formell 

ledare.  

Mellangrupp 1 och 2 innebär seminariegrupper, med en formell ledare närvarande. 

Stor grupp 1 och 2 avser föreläsningsgrupper, med en formell ledare närvarande.  

 

Dessa tre gruppformer betyder inte att vi är intresserade av storleken på grupperna, detta är 

enbart de namn som vi givit de olika grupptyperna.   

6.1 Analysdel 1    

De olika grupptyperna var en förutsättning för att vi skulle kunna observera interaktion kring 

ledarskap. Grupperna visade många olika aspekter kring ledarskapandet och i analysen utgick 

vi från studiens syfte och frågeställningar för att tematisera och analysera fältanteckningarna. 

Syfte var att undersöka ledarskapandet i gruppinteraktioner i olika undervisningssammanhang 
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inom högre utbildning och frågeställningarna om styrkor, svagheter och hur ledarskapandet 

synliggörs var utgångspunkten för analysen tillsammans med det sociokulturella perspektiv 

som är studiens teoretiska utgångspunkt.  

6.1.1 I 

I observationerna av Stor grupp 1 och 2 såg det fysiska rummet ut på olika sätt, i Stor grupp 1 

var studenterna placerade i en halvcirkel med två bänkrader i olika höjdnivåer med ett podium 

längst fram (se bild 4, s 37). I Stor grupp 2 var studenternas bord placerade i rader parallellt 

med tavlan och katedern (se bild 1, s 30). Grupperna bestod av studenter och DFL. 

Undervisningens upplägg var att studenterna förväntades lyssna på den information som 

presenterades av den formelle ledaren. DFL presenterade ingen avsatt tid för diskussion 

och/eller grupparbeten utan studenterna förväntades följa med den formella ledarens 

föreläsning genom att antingen bara lyssna och/eller komplettera med anteckningar. 

Aktörerna i Stor grupp 1 placerade sig på grund av rummets beskaffenhet bredvid varandra i 

de två stolsraderna där det fanns lediga platser att sätta sig på, vissa satte sig bredvid varandra 

medan andra satte sig med en eller flera stolar mellan sig. De som hade valt att sätta sig 

bredvid varandra tolkades av observatörerna som att de ville ha en samhörighet med de andra 

i den raden, det observatörerna kunde iaktta var att stolarna som var mellan aktörerna kunde 

ha en betydelse som innebar en avgränsning mellan smågrupperna.  

 

Uppmärksamheten från studenterna gentemot den formella ledaren skiftade under tiden för 

observationen, det gick från ett större intresse till ett mindre intresse och engagemang. En 

tydlig ökning av intresset för vad DFL sade var när hen berättade om flera exempel som 

kopplade studenternas arbete till uppmärksammade händelser. Se nedan: 

 

Stor grupp 1 

Den formella ledaren ger information, en student gäspar, en student skruvar på sig. DFL berättar om en skandal 

som blev uppmärksammad i media och hur det hänger ihop med det hen förklarar i sin presentation, flera 

studenter tittar upp från sina datorer och tittar på den formella ledaren. DFL fortsätter med att berätta om etik och 

fusk, en student räcker upp handen och ställer en fråga. DFL svarar på frågan och berättar sedan om en händelse 

från universitetet, några studenter skrattar och flera nickar mot den formella ledaren.  
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I det här exemplet kan man se att det finns en, i ämnet, kunskapsmässigt överlägsen ledare 

som har information som studenterna behöver för att nå sina mål. Men samtidigt är det inte 

säkert att den formella ledaren får den uppmärksamhet som man skulle kunna förvänta sig 

från studenterna om man skulle utgå från Vygotskijs perspektiv om den proximala 

utvecklingszonen (Vygotsky, 1978). Exemplet tolkades av observatörerna som att 

motivationen till att lyssna på den formella ledaren ökar om hen kan koppla ihop det 

teoretiska med exempel som studenterna kan relatera till.   

 

I Stor grupp 2 var placeringen av studenterna annorlunda, här var alla studenterna placerade i 

samma höjdnivå och utmed rader som gick parallellt med whiteboardtavlan (se bild 1). 

Rummet består av lösa bord och stolar och studenterna placerar sig ensamma, parvis eller 

gruppvis (tre eller fler studenter) vid borden. Två aktörer verkade dock inte nöjda med att 

behöva sitta vid ett separat bord utan de flyttade ett bord så att det kom att stå bredvid ett bord 

där tre studenter redan var placerade (se bild 1). 

 

Bild 1   

 

Föreläsningen företogs på ett liknande sätt som i Stor grupp 1 och den formella ledaren håller 

sin presentation för studenterna. I Stor grupp 2 är det en stor del av gruppen som pratar med 

sin bordsgranne under den formella ledarens föreläsning. Se nedan: 

 

Stor grupp 2 

DFL föreläser, studenterna mumlar till varandra, en student sitter med en mobil. Studenten lägger ifrån sig 

mobilen och frågar en fråga med hög röst mot DFL. Den formella ledaren vänder sig mot studenten och svarar 

på frågan, därefter följer svar (DFL skriver upp på whiteboardtavlan) och följdfrågor tills studenten verkar nöjd 

med svaren.  
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En tolkning är, enligt observatörerna, att genom att kunna ge svar på de frågor som 

studenterna ställer kan ledaren etablera sin roll som “den som har kunskap”. Studenterna kan 

pröva om DFL kan ge tillfredsställande svar och på så vis ge dem anledning att följa ledaren 

på grund av den etablerade tillit som studenterna kan känna inför den formella ledarens 

kunskap. 

6.1.2 II 

Mellangrupp 1 och 2 kännetecknades av att det fanns en formell ledare på plats, men 

grupperna delades efter en stund upp i mindre grupper för att arbeta med olika uppgifter. I 

Mellangrupp 2 observerades det att det i olika utsträckning fanns mindre, redan etablerade, 

grupperingar. Detta visade sig genom att aktörerna placerade sig nära varandra och sökte 

bekräftelse från dem som innefattades i den lilla grupperingen. I Mellangrupp 1 observerades 

dock inga synliga starka, redan etablerade, grupperingar utan de var mer öppna mot 

observatörerna och mot den formella ledaren, vilket visade sig i den övning som 

observatörerna blev inbjudna att medverka i. Se nedan:  

 

(Övning 1) 

Den formella ledaren inbjöd en av observatörerna att medverka i en övning som innefattade 

olika frågor med på förhand bestämda alternativ som aktörerna skulle välja mellan, diskutera 

sinsemellan och sedan diskutera tillsammans inom den stora gruppen.  

 

När observatörerna inbjöds att medverka i övning 1 hände detta:  

 

Mellangrupp 1 

Den formella ledaren ger uppgifter till övning 1, övriga sitter på sina platser och alla uppmärksammar den 

formella ledaren. DFL ställer en fråga och alla grupperar sig efter sina svar, DFL ber alla diskutera i de små 

grupperna och går samtidigt runt och lyssnar på diskussionerna. Observatör 1 medverkar i övning 1 och blir 

indragen i diskussionen tillsammans med de andra aktörerna som befinner sig i samma grupp. DFL ber aktörerna 

att presentera det de diskuterat genom att peka med handen eller nicka mot den som ska prata och placerar sig så 

att alla ska känna sig inkluderade, alla lyssnar uppmärksamt på den som pratar. DFL ger en ny fråga och 

processen upprepas.  
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I denna övning var det tydligt att alla i Mellangrupp 1 lyssnade på varandra och på DFL, alla 

var tysta när någon annan pratade och den formella ledaren gav tydligt ordet till den vars tur 

det var att prata. I Mellangrupp 2 använde sig den formelle ledaren av samma övning, men 

aktörernas agerande skilde sig från Mellangrupp 1 genom att de inte hade samma fokus på 

den formella ledaren, de pratade med den som de satt bredvid om saker som inte hade med 

uppgiften att göra och de inkluderade inte observatör 2 på samma självklara vis som 

Mellangrupp 1 hade gjort.  

 

Inkludering och exkludering i gruppen var två former av interaktion som visades i båda 

grupperna. I Mellangrupp 1 upplevde observatörerna inkluderingen av alla aktörer starkast, i 

den gruppen inkluderades den formella ledaren som att denne också vore en informell ledare. 

Genom att aktörerna visade DFL full uppmärksamhet, tog till sig de instruktioner de fick och 

bekräftade ledaren med hjälp av ord och nickningar upplevdes det av observatörerna som att 

aktörerna i gengäld fick mer frihet när de arbetade självständigt. De fick också mer 

bekräftelse från ledaren och stämningen i gruppen upplevdes av observatörerna som lättsam 

och trevlig. I Mellangrupp 2 var det istället exkluderingen som blev tydligast och det visade 

sig genom att de olika små grupperingarna höll ihop starkare och de gav varandra bekräftelse 

och uppmärksamhet inom gruppen, men DFL blev inte inkluderad. I denna grupp fick inte 

aktörerna lika mycket bekräftelse från den formella ledaren genom nickningar och verbala 

beröm som i Mellangrupp 1. Detta ledde till att vissa aktörer visade sitt missnöje mot DFL 

genom att prata negativt om denne med de andra studenterna. De som inte fick 

uppmärksamhet från DFL började prata med dem som satt runtomkring istället för att lyssna 

på den av den formella ledaren utsedde talaren. Se nedan:  

 

 

Bild 2     
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Mellangrupp 2 

Student 1 (S1) (se bild 2, s 32) pekar på en situation och försöker få ögonkontakt med DFL, DFL tittar inte på S1 

(1), ledaren ger ordet till en annan student (S2) och S1 vänder sig irriterat till student 2 (S2) och söker hens blick 

istället (3). S2 bekräftar S1 genom att hålla med dennes påstående och lägger till något (4), S1 bekräftar S2 

genom nickning. 

 

Stämningen i Mellangrupp 2 upplevdes av observatörerna som irriterad och rörig, många 

pratade i munnen på varandra och den formella ledaren försökte ge ordet till dem som räckte 

upp handen, men många pratade rakt ut utan att vänta på att den formella ledaren skulle ge 

dem ordet. Situationen gjorde att DFL ofta fick avbryta diskussionerna och försöka leda in 

gruppen på uppgiften igen. Se nedan: 

 

Mellangrupp 2 

Student 3 påstår något, DFL bekräftar genom att nicka och säger något uppmuntrande. Student 1 räcker upp 

handen, student 3 tar ordet istället och DFL nickar. Student 1 vänder sig till student 2 och visar hur hen försöker 

få kontakt med DFL genom att räcka upp handen, student 2 nickar bekräftande och student 1 sätter sig med 

händerna i kors framför bröstet. 

 

I det sociokulturella perspektivet utgår man från att den som har mest kunskap är den som 

kommer att hjälpa studenten att utvecklas kunskapsmässigt, så som i den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1978). Situationen som uppstod i Mellangrupp 2 kan man tolka 

som att antalet ledare i samma grupp kan leda till en förvirring i gruppen angående vem man 

ska lyssna på. Observatörerna tolkade det också som att det fanns en konkurrens om 

ledarrollen och att aktörerna hade svårt att veta vem man skulle följa när de kunde välja 

mellan den som hade mest kunskap eller den de fick mest uppmärksamhet och bekräftelse 

från. När den formella ledaren också ses som en DIL kan man tolka det som att det blir lättare 

för gruppen att veta vem man ska vända sig till för att förstå hur man ska lösa en uppgift. 

Observatörerna tolkar att genom interaktionen etableras band mellan aktörerna vilket kan 

stärka eller försvaga aktörernas roller i gruppen.  
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6.1.3 III 

Vid observationen av de små grupperna valde observatörerna en plats i närheten av aktörernas 

bord, där sikten över situationen var bra och där man kunde höra vad som hände i gruppen. I 

Liten grupp 1 observerades fem aktörer som satt kring ett avlångt bord, aktörerna 1, 2 och 3 

var placerade på ena sidan av bordet och aktörerna 4 och 5 på den andra, med en tom stol 

mellan sig (se bild 3). Gruppen höll på att bestämma hur de skulle lösa en utbildningsrelaterad 

uppgift och allt började lugnt med olika förslag från de olika aktörerna, men snart började 

interaktionen mellan aktörerna ändra karaktär. Se nedan: 

Bild 3  

 

Liten grupp 1  

5- Säger i irriterad ton: “vad tycker ni andra (tittar på 1,2 och 3), vi behöver lite hjälp här” 

1- Berättar vad hen har skrivit på datorn, tittar på de andra.  

3- Ger förslag på lösning, tittar runt 

5- Ifrågasätter 3 med hög ton 

4- Kommer med ett annat förslag 

5- Förklarar vad hen anser behöver göras för att lösa problemet 

Förslag kommer från 1,2,4  

5- Avbryter, tar ordet 

2- Håller med 5  

5- Tittar på gruppen och säger: “nu gör vi såhär då!” 

2- Nickar mot 5 “nu skriver vi ner det snabbt” 

 

 

Denna sekvens visar hur gruppen först är uppdelad i två mindre grupperingar, en på var sida 

om bordet (student 1, 2 och 3 utgjorde en grupp och student 4 och 5 utgjorde en annan). 

Tonen blir mer anklagande mot varandra och flera söker med blicken runt gruppen, men ingen 

får någon bekräftelse från någon annan, tills 2 bekräftar 5:s förslag genom att nicka. Detta 
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tolkades av observatörerna som att gruppens sammanhållning inte var bra och att inte det 

fanns någon ledare som de övriga kunde vända sig till för att få guidning i vad som bör göras. 

Istället försökte alla socialisera alla genom att ta avstånd eller bekräfta varandra. Eftersom det 

inte fanns vare sig en formell eller informell ledare i gruppen och de inte heller har något 

system för delat ledarskap blir det rörigt i gruppens interaktion och fokus flyttas från att 

fullfölja uppgiften till att etablera roller i gruppen. I gruppen gjordes försök från student 5 att 

skapa sig en ledarroll genom att ställa frågor som hen förväntade sig få medhåll i från de 

andra. Hen försökte också vid flera tillfällen bestämma hur gruppen skulle arbeta, men 

aktören fick sällan bekräftelse från de andra i gruppen så 5 fick inte en ledande roll. Enligt 

observatörernas tolkning var det detta som senare ledde till konflikter i gruppen.  

 

I Liten grupp 2 observerades också en indelning inom gruppen, men det var tydligt att de 

jobbade mer självständigt och avskärmade sig från varandra. Istället för att försöka skapa en 

gruppsammanhållning arbetade de enskilt med den gemensamma uppgiften. Vid ett tillfälle 

uppstod en situation där konversationen bytte riktning från det uppgiftsrelaterade till åsikter 

om hur upplägget såg ut inom kursen. Då tog en av aktörerna ordet och avbröt abrupt samtalet 

och styrde det tillbaka till uppgiften. Hen avskärmade sig därefter igen från gruppen genom 

att sätta på sig hörlurar och dyka ner bakom sin dator. En utveckling av tolkningarna kring 

detta fenomen kommer nedan i texten i analysdel 2.  

 

Utifrån Vygotskijs perspektiv kan man se på det första exemplet, i Liten grupp 1, som att 

aktörerna har samma kunskapsstatus och därför blir det svårt att en student ska kunna höja de 

andras kunskap om hur man ska lösa den aktuella uppgiften, vilket är tanken i den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1978). Kommunikationen blir istället ett verktyg för att försöka 

skapa ordning och socialisera in varandra i gruppen. Socialisationsprocessen skulle kunna 

vara ett sätt för individerna som befinner sig på samma kunskapsnivå att skapa ordning i 

gruppen utifrån andra kriterier än de kunskapsmässiga.  

 

I Liten grupp 2 har aktörerna undvikit att skapa en homogen arbetsgrupp. I stället kommer 

aktörernas bidrag till gruppen från den kunskap som individerna självständigt har skaffat sig. I 

det här exemplet fungerar inte heller den sociokulturella idén om den proximala 

utvecklingszonen eftersom de inte arbetar med varandra utan mer parallellt med varandra. 
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Eftersom den sociala aktiviteten är det centrala i den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 

1978) tolkar vi det som att Liten grupp 2 missar en viktig pedagogisk aspekt när de väljer att 

jobba i en grupp istället för som en grupp trots att det till synes var mindre konflikter i 

gruppen. Utifrån våra tolkningar av dessa två exempel skulle det kunna vara så att det finns en 

positiv sida med att det blir konflikter i gruppen, eftersom det kan indikera att studenterna lär 

sig något i processen. Denna tolkning behöver dock inte betyda att deras faktiska 

arbetsuppgift blir bättre eller effektivare utförd. 

6.2 Analysdel 2 

I grupperna observerades avståndstagande och inkluderande med hjälp av olika artefakter, och 

de artefakterna tolkades av observatörerna som att de skulle kunna användas för att skapa och 

upprätthålla ledarskap i grupperna samt att synliggöra ledarskapandet. Utifrån Vygotskijs 

begreppsapparat menas det att för att en fysisk artefakt ska kunna förmedla en djupare mening 

för individer i interaktion kan detta behöva kompletteras med mentala artefakter (Säljö, 2015). 

Det kan man exempelvis se i observationen i Stor grupp 1 som är förklarad nedan i texten, hur 

den formella ledarens medierade av de fysiska artefakterna med hjälp av mentala artefakter 

bestämmer och synliggör den formella ledarens ledarposition i den gruppen. Även i de övriga 

grupptyperna som detta delkapitel kommer att analysera sker en mediering av artefakter i 

syftet att försöka skapa, upprätthålla och synliggöra olika roller, i synnerhet ledarskapsrollen. 

 

Några av de fysiska artefakter som nyttjades av DFL var datorer, PowerPoint, tavelpennor, 

podium, whiteboardtavla, papper, penna, böcker, närvarolista, åhörarplatserna (där 

studenterna satt under undervisningstillfällena). De eventuella informella ledarnas fysiska 

artefakter för skapandet och upprätthållandet av ledarskap skulle enligt observatörernas 

tolkning ha kunnat vara laptops, mobiltelefoner, hörlurar, penna, anteckningsblock. De 

mentala artefakterna var förståelsen vad en fysisk artefakt som till exempel ett podium 

innebär i en undervisningssituation; genom den formella ledarens markering av att hen stod 

bakom podiet och pratade medieras en ledarroll till åhörarna. Med en fysisk artefakt som en 

mobiltelefon och användning av den av någon student, kunde mobiltelefonens användning 

medieras med hjälp av en mental artefakt för att symbolisera till exempel avståndstagande och 

därmed påverka den formella ledarens upprätthållande av ledarskap.  
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6.2.1 I 

Hos den formella ledaren i Stor grupp 1 och 2 var stationära datorer i samband med en 

PowerPoint-presentation, ett podium, whiteboardtavlan (i Stor grupp 2) och åhörarplatserna 

huvudartefakter. Dessa tolkades av observatörerna som ett medel för skapande, 

upprätthållande och synliggörande av ledarskapet. Dessa fysiska artefakter användes, menar 

observatörerna, kontinuerligt av DFL för att upprätthålla ledarskapet och göra sig synlig som 

den formella ledaren genom att befinna sig i det området och prata till åhörarna under 

undervisningen. Den formella ledaren skapade en osynlig triangel av de fysiska artefakterna 

som bestod av podiet (datorskärmen på podiet), PowerPoint-presentationen och åhörarnas 

sittplatsområde, med hjälp av de mentala artefakterna tolkade observatörerna att hen försökte 

att skapa och upprätthålla sin ledarposition. Se nedan:  

 

 

 

Bild 4    

 

Stor grupp 1  

DFL ställde sig bakom podiet direkt i början av observationen. Podiet befann sig vid ena sidan av tavlan och var 

inte centrerad framför åhörarplatserna (där studenter satt) och PowerPoint skärmen befann sig på den formella 

ledarens vänstra sida när hen var vänd mot åhörarplatserna. På podiet observerades en datorskärm som DFL med 

jämna mellanrum sneglade på med sin blick medan hen talade framför och till åhörarna, samtidigt som hen 

sneglade på sin vänstra sida där powerpoint-skärmen befann sig, samt att majoriteten av blickarna föll mot 
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åhörarplatserna. Observatörernas positionering var på den vänstra sidan av DFL på åhörarplatserna under hela 

observationstillfället. Se bild 4 (s 37) över den osynliga triangeln på observationsplatsen. 

6.2.2 II 

Medieringen genom de fysiska och mentala artefakterna som skedde i Mellangrupp 1 och 2 

för den formella ledarens ledarskapande, upprätthållande och synliggörande var många, men i 

huvudsak stolar, whiteboardtavla, och den egna fysiska kroppen. Inför de olika övningarna 

hänvisade DFL kontinuerligt till studenterna hur stolarna skulle placeras och flyttas runt i 

rummet. Observatörerna tolkade detta som att ledarskapet kunde skapas och upprätthållas om 

och om igen under undervisningens gång, eftersom dessa instruktioner kring stolarnas 

positionering påminde om att det är hen som bestämmer i gruppen. Observatörerna tolkade 

även som att DFL “prövade” om hen hade gruppens uppmärksamhet genom att be dem ändra 

på stolarnas positionering och utifrån det gensvar hen fick kunde den formella ledaren anpassa 

sina strategier för att alla skulle lyssna och delta uppmärksamt.  

 

Den andra artefakten, whiteboardtavlan, användes i vissa kortare stunder av DFL och det 

tolkades av observatörerna som både en medierande artefakt för främjande av kunskap men 

också som en påminnelse för aktörerna att DFL har en ledarroll i undervisningen. 

 

Mellangrupp 2  

En av de många händelserna under observationen var att DFL gav instruktioner att vända stolarna till en annan 

sida av rummet, mot whiteboardtavlan, för att ge skriftliga instruktioner och diverse, med hjälp av 

whiteboardtavlan och en tavelpenna. Majoriteten av studenterna vände sig medan ett fåtal inte gjorde som DFL 

instruerade om, varav en dessutom var synligt aktiv med sin mobiltelefon.  

 

Observatörerna tolkade händelsen som inträffade under observationen i Mellangrupp 2 som 

handlade om att den formella ledaren inte fick gehör för sina ledningsinstruktioner. En viss 

likgiltighet och eventuellt uttråkad attityd kunde observeras hos dem som inte vände sig mot 

whiteboardtavlan för att bekräfta den formella ledarens ledarskapande. Även för studenterna 

var den fysiska kroppen och stolarna viktiga medierande artefakter. Det tolkades av 

observatörerna att dessa artefakter användes av studenter för att den formella ledaren skulle få 

det svårare att stärka sin ledarroll och accepteras som en del i gruppen. Då ett fåtal inte vände 
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sig om, och inte heller sina stolar, enligt den formella ledarens instruktioner tolkades det av 

observatörerna att de inte respekterade den formella ledarens auktoritet som ledare.  

 

Den tredje viktiga artefakten för skapande, upprätthållande och synliggörande av ledarskap 

var, utifrån observatörernas tolkning, förflyttning av den formella ledarens egen kropp. 

Dessutom tolkade observatörerna att den formella ledaren förflyttade sin fysiska kropp bland 

de mindre grupperna för att överse hur det gick i arbetsprocessen av som att den formella 

ledaren tog en ledarroll och den ledarrollen verkade accepteras av de mindre grupperna. Detta 

tolkades av observatörerna som en av strategierna till upprätthållande av ledarroll för DFL. 

Även studenternas fysiska kroppsförflyttning i form av att mindre grupper skapades inom den 

stora gruppen tolkades av observatörerna som mediering. Se nedan:  

 

Mellangrupp 2 

När övning 1 var klar gav DFL nya instruktioner att förflytta stolarna och därmed göra nya övningar. Sedan 

instruerade DFL studenterna att skapa mindre grupper och diskutera den nya uppgiften som sedan kommer 

redovisas inför de övriga små grupperna. Då förflyttade sig DFL mellan grupperna för att se över hur det går och 

eventuellt ge ytterligare instruktioner som studenter bör följa. Sedan startades det redovisningar, efter varje 

redovisning diskuterade hela gruppen och vid flera diskussionstillfällen utbröt det konflikter, då gick den 

formella ledaren fram till dem som var involverade i konflikten och ställde sig vid dem. Situationen lugnande 

genast ned sig.  

 

En tolkning kring användningen av olika artefakterna kan vara att detta inte alltid resulterade i 

det som aktörerna verkade avse från början. Användningen av de fysiska artefakterna blev 

inte alla gånger en lyckad faktor för att tydligt upprätthålla ledarrollen under 

undervisningstillfällena. I situationer som att hantera en konflikt blev den formella ledarens 

mediering lyckad, som i exemplet att den formella ledaren använde förflyttning av sin kropp 

till eller mot studenterna för att vara den som styr lugnet i salen och löser konflikter för att 

därmed leda gruppens aktiviteter och interaktion vidare.  

6.2.3 III 

I Liten grupp 2 observerades artefakter som av observatörerna kunde tolkas som att det pågick 

försök till rollskapande av den informella ledaren och även hindrades och misslyckandet av 
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skapandet av den rollen. Användningen av vissa specifika fysiska artefakter som laptops, 

mobiler, keps, böcker, stolar och hörlurar fungerade som ett hjälpmedel/en mediering för 

avskärmning och privatisering av sig själv gentemot gruppens interaktioner.  

Bild 5    

 

Liten grupp 2 

Den observerade gruppen satt vid ett avlångt bord, där majoriteten använde laptops och dessa var placerade 

framför dem på bordet. Två tomma stolar fanns intill aktör nummer 3 och 7 under hela tiden. Dessutom var det 

en del rörelse bland aktörernas fysiska närvaro, där nummer 1 lämnade platsen strax inpå observationen började, 

och aktör nummer 5 anslöt sig till gruppen några minuter in på observationen. Men den totala närvaron av 

aktörer under observationen av gruppen såg ut som på bild 5 ovan.   

 

Två aktörer i gruppen var mest aktiva med sina datorer och hade även en tendens att sjunka 

ned bakom sina datorer. Detta tolkades av observatörerna som ett försök att avskärma sig från 

gruppen med hjälp av datorerna. Avskärmningen tolkades av observatörerna som att de 

antingen försökte avbryta en annan aktörs ledarskapande eller som att de blev avbrutna i sitt 

egna ledarskapande. De två aktörerna nr 3 och 7 (se bild 5) uppfattades till en början av 

observationen som att de inte ens var tillhörande gruppen, vilket fick oss att spekulera om de 

arbetade som en grupp eller i en grupp.  

 

Ett exempel som observerades och tolkades av observatörerna kring avskärmandet från andra 

med hjälp av datorer var efter att nr 7 (se bild 5) inte lyckades skapa ledarroll via mediering. 

Nr 7 satte då på sig sin keps, vände och lutade sig mot sin dator och skärmade aktivt av sig 

från de övriga i gruppen. Nr 2, 4, 5, och 6 fortsatte att interagera med varandra. Aktör nr 3 

avskärmade sig också med hjälp av sin laptop och ett par hörlurar som sattes i enbart ett öra, 
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det öra som pekade mot de övriga gruppmedlemmarna, medan aktörerna nr 2, 4, 5 ignorerade 

studenten med hörlurarna. Det aktören gjorde med hörlurarna tolkades av observatörerna som 

en markering av sitt missnöje med att hen inte verkade få bekräftelse från de andra i gruppen 

på sitt försök till ledarskapande.  

 

Artefakten stolen tolkades av observatörerna som en medierande aspekt för interaktionen i 

Liten grupp 2, eftersom aktörerna nr 3 och 7 (se bild 5, s 40) i gruppen hade varsin tom stol 

intill sig. Detta tolkar observatörerna som att det kan ha varit en bidragande orsak till att dessa 

aktörer upplevdes som avskärmade från gruppen och därför kan ha haft problem med 

skapandet av DIL-rollen. Det är oklart varför stolarna lämnades tomma mellan aktörerna och 

varför aktörerna nr 3 och 7 valde sina sittplatser. 

 

Från och till observerades användning av mobiler i Liten grupp 2, och nästan varje gång 

tolkades det av observatörerna som att det bidrog till att aktörerna med mobilerna blev 

avståndstagande gentemot den pågående interaktionen i gruppen. Observatörerna tolkade att 

det var ett sätt för aktörerna att förneka andras rollskapande, men detta fenomen var inte unikt 

för enbart denna grupp.  

6.3 Analysdel 3 

Under observationerna pågick en dialog mellan aktörerna. Dessa kunde ta sig i uttryck i både 

medvetna och omedvetna handlingar. Observatörernas tolkning var att kommunikation i form 

av språk och kroppsspråk var viktiga delar av dessa dialoger.  

6.3.1 I 

I stor grupp 2 (se bild 1, s 30) var olika kommunikationstyper mellan aktörerna en 

utmärkande faktor för skapandet, upprätthållandet och synliggörandet av ledarskapsrollen. 

Observatörerna tolkade att den formella ledarens olika språkliga och kroppsspråkliga tekniker 

vilka användes för att få en viss ordning i gruppen. Observatörerna tolkade även den formella 

ledarens ledarroll som komplicerad att upprätthålla i gruppen ibland, till exempel baserat på 

det sätt som de övriga aktörerna kommunicerade mot och till DFL och sinsemellan i gruppen. 

En av de viktiga aspekterna utifrån det sociokulturella perspektivet är att sociokulturella 

resurser skapas genom kommunikation och det är också med hjälp av kommunikation som 
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man för resurser vidare (Säljö, 2000). Det sociokulturella perspektivet är relevant för att förstå 

sig på de resurser som förs vidare genom kommunikationen i undervisning och mindre 

grupper. 

 

DFL i Stor grupp 2 höjde röstnivån vid flera tillfällen medan hen undervisade och det tolkades 

av observatörerna som att röstlägets ändringar användes för att bibehålla ledarrollen i 

gruppen, medan det viskades och pratades kontinuerligt under tiden mellan aktörerna. Se 

nedan:  

 

Stor grupp 2 

I början av observationstillfället i Stor grupp 2 började DFL att ge muntlig information till studenterna intill en 

kateder och whiteboardtavla. Under undervisningens gång kunde det höras viskningar från flera bänkrader, i 

synnerhet längst bak i salen. DFL varierade styrkan på sin röstnivå medan hen undervisade och har återtagit 

ordet efter att någon eller några aktörer avbröt eller/och störde hen och undervisningen vid ett flertal olika 

tillfällen. 

 

DFL gav utrymme till studenterna att ställa frågor, men observatörerna tolkade det som att 

hen hade också olika strategier med både rösten och kroppsspråket för att styra tillbaka 

interaktionen till det som avsågs vara rätt för den undervisningsstunden. En av strategierna 

DFL använde sig av i Stor grupp 2, var att vända sig mot whiteboardtavlan för att skriva och 

på så sätt avbryta muntlig kommunikation mellan studenterna. Vid fler tillfällen verkade det 

inte vara en effektiv metod för DFL att ta till, då det ganska snabbt utbröt viskningar och 

annat oljud i gruppen som kunde upplevas som stökig., Detta tolkades av observatörerna. Se 

nedan: 

 

Stor grupp 2 

Strax efter att DFL startade undervisningen började studenter ställa frågor och det skedde ett muntligt utbyte 

mellan DFL och en student vilket pågick under en kortare stund. Sedan fortsatte DFL att informera gruppen, men 

blev avbruten av högljudda förfrågningar och strax inpå den frågestunden vände sig DFL mot whiteboardtavlan 

för att skriva. Det var några aktörer i gruppen som en längre stund in på undervisningstillfället räckte upp 

händerna och DFL uppmuntrade muntligt en av aktörerna som hade en fråga.  
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Vid ett tillfälle under observationen tolkade observatörerna det som att den formella ledaren 

var tvungen att bestämt med sin röst och med kroppsspråkliga gester säga till gruppen att vara 

tysta. Det tolkades av observatörerna att DFL kände sig tvungen att agera på det sättet 

eftersom det inte blev en effektiv undervisningsmiljö för den stunden, på grund av gruppens 

interaktioner sinsemellan. Se nedan: 

 

Stor grupp 2 

Den formella ledaren ställde en fråga till gruppen men fick inget svar varvid det började bli en okoncentrerad 

stämning i gruppen och det blev viskningar och prat på flera ställen i salen, som skedde i små grupperingar bland 

aktörerna. Då sa DFL bestämt att aktörerna skulle vara tysta, samtidigt som hen bestämt gestikulerade med 

handen i riktning mot en av platserna där det gjordes en del ljud och det blev tyst en liten stund, för att sedan 

fortsätta viskas från och till mellan olika små grupperingar i salen, mest förekommande i raderna längre bak i 

rummet. 

 

Några fler av de tekniker som observatörerna tolkade att DFL använde var kommunikation 

genom att ignorera vissa återkommande aktörer som spontant valde att prata högt eller 

kommentera saker. Det gjorde den formella ledaren genom att inte titta på aktören i fråga och 

fortsätta att prata, i vissa fall vände sig hen mot tavlan för att skriva. Dock kunde 

observatörernas tolkning betyda att den formella ledaren inte alltid aktivt valde att ignorera 

studenterna, utan hen kunde också råka missa att uppmärksamma aktören. Se nedan: 

 

Stor grupp 2 

Vid mer än ett tillfälle under tiden som den formella ledaren undervisade började en aktör i gruppen att prata 

högljutt, men efter en kort stund avbröt aktören sig själv för att DFL ignorerade hen. Flera gånger under 

observationstillfället uppstod en större tystnad i gruppen medan DFL skrev på tavlan och själv samtidigt inte 

pratade. De tystnaderna bröts också med en större kraft från aktörerna och det blev högre ljudnivå i 

undervisningslokalen en kortare stund.  

 

När DFL vid ett tillfälle valde att flytta sig ur sitt undervisningsområde i rummet närmare ut 

mot bänkarna med en mer bestämd kroppshållning, har det tolkats av observatörerna som att 

DFL kände att hen var tvungen att markera starkare för att det ska bli en ordning i gruppen. Se 

nedan: 
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Stor grupp 2 

DFL gick en gång fysiskt ut från sitt vanliga område intill whiteboardtavlan där hen oftast uppehöll sig under 

undervisningstillfälle, med en rakryggad kroppshållning, för att ställa sig närmare ut mot bänkraderna, medan 

hen svarade till en aktör i gruppen som var något högljudd (vid upprepade tillfällen).  

 

Observatörernas tolkning kring när den formella ledaren valde att svara på frågor från några 

aktörer som räckte upp handen mot slutet av observationen, var att det verkade som att 

aktörerna inte hade uppmärksammat det som DFL redan har pratat om. Det var samma aktörer 

som viskade och diskuterade vid många tillfällen medan läraren undervisade. Observatörernas 

tolkning var att det kan ha berott på att aktörerna inte uppfattade, eller att de inte accepterade 

att DFL hade en formell ledarroll, eftersom det verkade som att aktörerna själva försökte välja 

när de skulle ta emot information. Se nedan: 

 

Stor grupp 2  

Det observerades något högljudda viskningar i en av raderna längst bak, där det fördes en diskussion mellan två 

aktörer kring det som DFL precis har pratat om framför hela gruppen. Det gjorde de under tiden DFL 

undervisade och efter en stund räckte en av dessa aktörer upp handen och DFL svarade på frågorna, samtidigt 

som det viskades på ett antal håll i undervisningslokalen.   

6.3.2 II 

Kommunikationen i Mellangrupp 1 tolkades av observatörerna som att den formella ledaren 

använde sig mycket av både muntlig och med tydligt gestikulerande med armarna och 

händerna till aktörerna, i syfte att leda studenterna i undervisningsaktiviteterna. Dessa 

språkliga och kroppsspråkliga gester av den formella ledaren pågick kontinuerligt under hela 

observationen., Detta tolkades av observatörerna som att det användes strategiskt av DFL för 

att få vissa responser från aktörerna. Genom att visa sitt engagemang till övningarna och 

genom att ha en positiv attityd i gruppen tolkade observatörerna att det kunde främja 

studenternas vilja att bli ledda. Den formella ledaren riktade sig både till gruppen som en 

helhet och direkt till individuella aktörer, för att ge bekräftelse till deras handlingar eller/och 

uttryck. Det tolkades av observatörerna utifrån situationer när den formella ledaren sträckte ut 

handen mot en viss aktör och samtidigt sade något positivt och bekräftande. Enligt 

observatörerna kunde det betyda att den formella ledarens regelbundna bekräftelser via 

språket och kroppsspråket menade att skapa, upprätthålla och synliggöra en tydlig ledarroll i 
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gruppen. Observatörerna tolkade också att det verkade finnas en acceptans hos aktörerna att 

den formella ledaren hade en ledarroll i gruppen. Se nedan: 

 

Mellangrupp 1 

Den formella ledaren gick till tavlan ganska tidigt på undervisningen och började skriva ord på tavlan, vilka 

enligt hens instruktioner kring en uppgift inkluderade aktörerna att ge förslag på ord. Den uppgiften pågick några 

minuter och DFL uppmuntrade och bekräftade aktörerna som gav sina förslag under hela uppgiften. En aktör gav 

ett spontant förslag i samband med uppgiften och även detta bekräftade DFL tydligt muntligt och med 

gestikulerande med armarna mot aktören.  

Någon stund senare satt alla aktörer in en cirkel och en av dem kommunicerar muntligt något litet längre till 

gruppen och DFL bekräftade aktörens konstaterande muntligt och med ett leende. 

Mot den sista delen av undervisningstillfället hölls det redovisningar i små grupper, en i taget. DFL uppmuntrade 

genom att säga till aktörerna att de fick komma med förslag. De förslag som uttrycktes av aktörerna bekräftades 

av DFL med leende, skratt, positiva ord, ett öppet och tydligt gestikulerande.  DFL var noga med att initiera 

applåder efter varje grupps redovisning. Aktörerna responderade glatt och positivt på många av de gånger DFL 

använde sig av olika slag av bekräftelse med hjälp av sina olika kommunikationstyper.  

6.3.3 III 

Liten grupp 1 skilde sig i kommunikationsaspekterna en hel del från Mellan grupp 1, då 

försök till skapandet och synliggörandet av ledarrollerna via olika kommunikationstyper 

stjälpte rollskapandet och de avsedda arbetsuppgifterna. Observatörerna tolkade att försök till 

rollskapande av informellt ledarskap med hjälp av språkliga uttryck som lät som order, i 

samband med allvarligt ansiktsuttryck, resulterade i ett längre samtal i gruppen som tydligt 

präglades av en konflikt. Dessutom tolkades konflikten av observatörerna som att den nådde 

en personlig nivå för de inblandade aktörerna. Det tolkades av observatörerna att brist på en 

formell ledare i gruppen gjorde att det blev det osämja och ineffektivitet i gruppens arbete, 

åtminstone att ineffektiviteten av observatörerna kunde tolkas som att tid gick åt till annat än 

gruppens gemensamma uppgift. Rollskapandet överlag tolkades inte som lyckat, på grund av 

bristande kommunikationsaspekter mellan aktörerna. Se nedan: 

 

Liten grupp 1  

Aktör 1 (se bild 3, s 34) i gruppen påpekade att det inte är ok att höja rösten, då började aktör 2 att försvara sig 

själv gentemot aktör 1:s påpekanden, på ett bestämt och irriterat sätt. Aktör 2 tittade rakt fram med ett besvärat 
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ansiktsuttryck därför att aktör 2 påstod att det inte var rätt att aktör 5 hade gett förslag som lät som en order till 

aktör 2. Ordern gavs angående vad aktör 2 måste göra och ha med sig när de skulle jobba i grupp tillsammans, 

det menade aktör 2 var en anledning till att hen höjde rösten.  

6.4 Analyssammanfattning 

Ledarskapet synliggörs i gruppinteraktionerna genom kommunikationen, artefakterna och 

grupperna. Grupperna synliggör ledarskapet genom att utan en grupp som följer ledaren finns 

det inget behov av ledarskap. Ledarskapet inom Liten grupp 1 och 2 varierade och de använde 

sig av olika strategier i samband med att de arbetade i eller som en grupp. I Mellangrupp 1 

och 2 synliggjordes ledarskapet genom att gruppen följde den formella ledaren eller att det 

uppstod konflikter i samband med att det fanns flera informella ledare inom gruppen. I Stor 

grupp 1 och 2 var det formella ledarskapet synligt genom att aktörerna verkade införstådda i 

organisationen kring lärarens roll i lektionssalen. Artefakterna användes bland annat för att 

befästa och synliggöra ledarrollen i de olika interaktionsgrupperna och de användes också för 

att markera vilken roll en aktör väljer att ha inom gruppen. Artefakterna som spelade stor roll 

var stolar, whiteboardtavlan, datorer, mobiler och lärarpodiet. Den icke-verbala och verbala 

kommunikationen användes för att synliggöra vilken roll en aktör hade i gruppen genom att 

alla aktörerna bekräftade eller dementerade varandra.  

 

De styrkor vi kunde se i samband med ledarskapet i gruppinteraktionerna var att gruppens 

sammanhållning som grupp upplevdes som positiv när alla följde en ledare. Ledarskapet 

gjorde att studenterna guidades i sin personliga lärandeprocess och som gruppmedlemmar. 

Ledarskapet uppfattades som att det kunde ha en uppfostrande roll, genom att bekräfta och 

uppmärksamma individerna i gruppen och på så sätt till exempel skapa en viss ordning inom 

gruppen. De svagheter som iakttogs i samband med ledarskapet var att det kunde uppstå 

konflikter när det inte fanns en klar ledare i gruppen. Detta gällde både i Liten grupp 1 och 2 

som inte hade någon formell ledare och i de Mellan- och Stor grupp 1 och 2 där det fanns en 

formell ledare. Konflikterna kunde också uppstå i samband med att den formella ledaren inte 

starkt nog hade befäst sin roll som ledare, utan det fanns andra individer som konkurrerade 

om ledarrollen genom att till exempel viska och prata medan DFL undervisade.  
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7. DISKUSSION   

I det här kapitlet kommer det föras en diskussion kring de resultat som denna studie har 

genererat och även sättas i relation till delar av den tidigare forskningen. Huvuddiskussionen 

kommer att delas in i tre rubriker som är Liten grupp, Mellangrupp och Stor grupp. Dessutom 

kommer kapitlet att innehålla en reflektion kring hur denna observationsstudie bidrar till 

vetenskapen i anknytning till ämnet i fråga och kapitlet avslutas med en diskussion kring 

begränsningar och framtida forskningsförslag.  

7.1 Resultatdiskussion utifrån studiens syfte och i relation till tidigare forskning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ledarskapet ser ut idag inom gruppinteraktioner 

på föreläsning, seminarium och i grupparbeten på universitet och högskola. Därför arbetade vi 

efter forskningsfrågorna som handlade om vad som synliggör ledarskapet under föreläsningar, 

seminarium och grupparbeten och vilka styrkor och svagheter som synliggörs i 

gruppinteraktion i de tre undervisningsformerna.  

 

Denna studies resultat uppvisar vissa mönster som kan sättas i relation till den tidigare 

forskningens antaganden. Aktörerna i vår studie visade sig ha olika inställningar till gruppen 

och ledarna. Syftet uppfylls genom att vi kan konstatera att ledarskapet synliggörs med hjälp 

av diverse handlingar av aktörerna inom tre grupptyper och deras gruppinteraktioner. 

Handlingarna i gruppinteraktionerna har utförts av aktörerna med hjälp av bland annat 

mediering av artefakter och i samband med användning av kommunikation som både är 

verbal och kroppslig.  

7.1.1 Liten grupp 1 & 2 

Denna undersökning hade sin utgångspunkt i att beskriva hur läget kring ledarskapet i de 

olika undervisningssituationerna ser ut idag. Syftet med att kartlägga ledarskapets betydelse i 

gruppen kan leda till att man kan reflektera och diskutera strategier för undervisning och 

grupparbeten inom utbildningsväsendet, men också i grupparbeten på andra platser. Utifrån 

våra tolkningar av resultaten genom att observera Liten grupp 1 och 2 kom vi fram till att en 

grupp kan fungera utan ett tydligt ledarskap. Med fungera menas att en grupp med individer 

kan arbeta mot samma mål men alla arbetar parallellt som individer. Vi menar dock också att 
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gruppen fungerar genom att medlemmarna arbetar som en grupp, även om detta ledde till 

konflikter inom gruppen. I Student perception of group dynamics predicts individual 

performance: Comfort and equity matter (Theobald et al., 2017) visade författarna att 

studenterna upplevde grupparbetet som negativt om de ansåg att gruppen hade en ledare. 

Detta skulle kunna förklaras genom att de konflikter som uppstår ofta uppfattas som negativa. 

Den negativa känslan behöver dock inte vara ett tecken på att grupparbeten inte fungerar utan 

det skulle snarare kunna indikera att man arbetar som en grupp, men att rollskapandet tar tid 

från själva arbetsuppgiften. 

 

Tolkningarna av resultatet i vår undersökning är gjorda utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

och vi diskuterade vem som var ledaren i Liten grupp 1 och 2, utifrån idén i den proximala 

utvecklingszonen (Vygotsky, 1978) att den som har mest kunskap också är den som är 

ledaren. Detta visade sig vara komplicerat när det gällde en grupp med människor som vi 

antog hade samma eller liknande kunskap inom området de arbetade kring. Det var detta 

fenomen som vi grundade vårt antagande om gruppernas olika val av strategier för att arbeta i 

eller som en grupp på. Mossaid, Campero och Almaatouqs (2018) undersökning om gruppens 

kunskap som överträffar den enskildes kunskap inom ett ämnesområde, skulle utifrån vår 

undersökning kunna utvecklas. I Liten grupp 1, som hade konflikter angående ledarskapandet, 

tappade gruppen fokus på uppgiften och mycket tid under observationen gick åt till att 

diskutera varandras tillkortakommanden. I detta fall verkade Liten grupp 2 mer effektiv när 

det gällde arbetsuppgiften, eftersom alla skärmade av sig med sina olika artefakter och 

arbetade självständigt. 

 

Vi diskuterade den kunskapsmässiga vinningen, ifall kunskapen om ämnet är viktigast eller 

om det är kunskapen om hur man arbetar i grupp den kunskap man vill åt. I The role of group 

regulations in student groups: A pedagogical exploration (Harris & Bristow, 2016) upplevde 

studenterna att kunskapen om grupparbetesprocessen var en kunskap de skulle ta med sig in i 

arbetslivet för att förstå och kunna anpassa sig till nya gruppsituationer. Utifrån våra resultat 

menar vi att det finns en vinning i att arbeta som en grupp, men det kan också vara så att det 

tar för mycket tid från det kunskapsmässiga lärandet. Här blir det viktigt att reflektera över 

hur mycket tid som ska gå till att skapa en effektiv grupp i förhållande till den 

kunskapsmässiga vinningen. En lösning som diskuterades var användningen av gruppkontrakt 

för att grupperna ska undvika konflikter och kunna fokusera på fördelarna med grupparbeten. 
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7.1.2 Mellangrupp 1 & 2 

Observationerna av Mellangrupp 1 och 2 visade både styrkor och svagheter med upplägget av 

undervisningen. I Mellangrupp 1 visades många fördelar med att ha en formell ledare som 

gruppmedlemmarna kunde följa, men i Mellangrupp 2 visades också hur en formell ledare 

kan leda till förvirring i gruppen. I det sociokulturella perspektivet påvisas vikten av den 

sociala aktiviteten och den proximala utvecklingszonen är ett exempel på hur viktigt det är 

med interaktion mellan ledare och student (Vygotsky, 1978). I Mellangrupp 2 uppfattade 

observatörerna att det fanns fler ledare än den formella ledaren, detta utifrån att studenterna 

sökte sig till mindre grupper inom gruppen. Utifrån detta fenomen diskuterades de 

komplikationer som kan uppstå när det finns flera ledare på fältet, bland annat diskuterades 

det vem studenterna väljer att följa i olika situationer. Detta resultat av undersökningen visade 

var att några studenter sökte den formella ledarens uppmärksamhet, men om de inte fick den 

så vände de sig mot andra för att få bekräftelse. Om de fick bekräftelse från den andra 

studenten fortsatte hen att vända sig till den studenten istället för att söka den formella 

ledarens uppmärksamhet. 

 

Bekräftelse, inkludering och exkludering var tre fenomen som tolkades vara viktiga i 

Mellangrupp 1 och 2. Fenomenen visade sig i olika former under observationerna och här 

diskuterade vi angående de påverkansnät som bildades. När gruppen bestod av individer som 

alla sökte den formella ledarens bekräftelse, upplevdes gruppdynamiken som mer positiv och 

den formella ledarens roll uppfattades som stark. När den formella ledaren inte var den enda 

studenterna vände sig till för att få bekräftelse upplevdes gruppen som rörig och att 

studenterna blev förvirrade. Enligt idén om den proximala utvecklingszonen finns det en 

ledare som leder studenterna (Vygotsky, 1978) och som det visade sig i Mellangrupp 2 fanns 

det flera ledare i samma grupp. Den förvirring som uppstod i samband med detta tolkades 

som att det finns en koppling mellan antalet ledare i gruppen och vilken ledare studenterna 

väljer att söka bekräftelse från. 

 

Utifrån resultatet från denna undersökning diskuterades det också kring hur det är att arbeta i 

en grupp där man redan har ett band till en eller flera personer, att jobba med en vän var något 

som Theobald et al. (2017) upptäckte var något som främjade lärandet. Eftersom resultatet i 

vår undersökning visade att det snarare uppstod en förvirring när studenterna arbetade 
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tillsammans med sådana de kände sig bekväma med skulle det vara intressant att göra en 

undersökning kring kunskapsinlärningen i sådana grupper.  

7.1.3 Stor grupp 1 & 2 

I Stor grupp 1 och 2 är ledarskapsrollen från början tilldelad specifika formella ledare, men 

även den formella ledaren tvingades här att kommunicera på ett visst sätt för att både 

synliggöra och upprätthålla sin ledarroll inför de övriga aktörerna, för att aktörerna i bästa fall 

ska kunna handla efter det som förväntas av undervisningsinteraktioner. Den formella 

ledarens medierande artefakter kunde tolkas av observatörerna genom var dessa fysiska 

artefakter befann i rummet, även hur DFL använde dessa för att mediera sin roll, i samband 

med användning av språk och kroppsspråk. DFL både i Stor grupp 1 och 2 valde att uppehålla 

sig mellan podium och whiteboardtavlan under observationen - hen höll även i en 

whiteboardpenna samt skrev med den på whiteboardtavlan. Detta tolkade vi som att DFL:s 

avsikt var att markera sin ledarroll genom dessa handlingar, med hjälp av kontextbaserade och 

strategiskt utplacerade artefakter. Samtidigt som DFL interagerade med de övriga aktörerna 

verbalt och med sitt kroppsspråk och olika språkliga tekniker och uttryck kunde vi tolka att 

DFL avsåg att synliggöra sin ledarroll. Några av de uttryck som DFL använde, exempelvis att 

aktörerna skulle vara tysta, kunde tolkas som ett synliggörande av ledarrollen. När DFL i ett 

fall valde att röra sig närmare aktörerna, ut från sitt vanliga undervisningsområde, för att få 

ordning och lugn i undervisningslokalen tolkades det som en markör på vem det var som 

bestämde i gruppen.  

 

Rörande vilka styrkor och svagheter som synliggörs i samband med ledarskapandet i 

gruppinteraktion i Stor grupp 1 och 2 är resultatet kring svagheter en oreda i 

undervisningslokalen, i synnerhet i Stor grupp 2 där oredan av observatörerna tolkades som 

en signal att DFL antingen inte skapade en tillräckligt stark ledarroll inför aktörerna, eller att 

aktörerna helt enkelt inte ville acceptera DFL som den huvudsakliga ledaren i gruppen. 

Istället konkurrerade de med DFL om ledarrollen. Det som mest visade på oredan i 

gruppinteraktionen var just förekomsten av kommunikation vid olämpliga tillfällen från 

studenterna. För att förstå vår tolkning kring svagheten som ledarskapandet synliggör kan 

man se detta i relation till artikeln av Farnsworth och Boon (2010) från tidigare forskning. Där 
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hävdas att dynamiken i en grupp påverkas av det syfte som en grupp kan ha, men att också 

den kontext en grupp befinner sig i och hur gruppen är sammansatt i spelar roll.  

 

De styrkor som synliggjordes kring ledarskapandet i gruppinteraktionen i Stor grupp 1 och 2 

var till exempel språkanvändningen. När DFL i Stor Grupp 1 talade om vissa specifika teman 

såsom händelser ur det verkliga livet verkade det engagera studenterna på ett sätt som visade 

att de uppmärksammade och respekterade att den formella ledaren är just detta. Det sätt som 

DFL använde en historia ur det verkliga livet för att poängtera något i sitt talande till 

aktörerna under undervisningen kan ha uppfattats av studenterna som att DFL är en 

entusiastisk lärare. Det sistnämnda kring entusiastisk lärare är i linje med artikeln av 

Buchanan och Palmer (2017) och det dessa kom fram till, att det finns andra aspekter som 

påverkar lärandet i grupper, bland annat diskuterades lärarens och organisationens roll. I deras 

undersökning svarade studenterna att det var mycket lättare att lära sig saker om man hade en 

entusiastisk lärare, dessa föreläsningar upplevdes dessutom som mer minnesvärda. 

7.2 Konklusion 

Syftet med denna undersökning var att synliggöra ledarskapet och se på de styrkor och 

svagheter som kan visa sig kring ledarskapandet inom utbildningsväsendet. Det vi kom fram 

till i denna undersökning var att ledarskapet synliggörs av både de formella och informella 

ledarna genom olika strategier och med olika syfte, som till exempel att skapa eller 

upprätthålla sitt ledarskap. Styrkorna med ledarskapet var att studenterna fick guidning i hur 

de skulle utföra arbetsrelaterade uppgifter och dessutom fick de möjlighet att arbeta som en 

grupp. Svagheterna med ledarskapet var att det kunde uppstå konflikter i grupperna på grund 

av konkurrens om ledarrollen, vid skapandet av ledarrollen eller på grund av svagt ledarskap 

hos den formella ledaren. 

 

De sociokulturella glasögon som färgade analysen och analysprocessen var användbara i flera 

avseenden när det gäller att sätta ord på de omständigheter som synliggjorde ledarskapet och 

ledarskapandet. Artefakternas, gruppens och kommunikationens betydelse var något som 

visade sig som viktiga pusselbitar i att förstå gruppdynamiken kring ledarskapandet.  
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Denna undersökning anser vi ha relevans för framtida forskning på grund av att den visar att 

ledarskapet inom utbildningsväsendet är något som ständigt har utrymme för utveckling. 

Undersökningen har genererat en bild av hur ledarskapet ser ut idag inom 

undervisningsgrupper inom högre utbildning, men det finns en begränsning i hur pass 

generaliserbar den är på grund av undersökningen begränsade omfattning. Det finns möjlighet 

att utveckla kartläggningen av ledarskapet med hjälp av till exempel surveyundersökningar, 

intervjuer eller mer omfattande observationer. Ledarskap är inte bara intressant i 

undervisningssituationer utan denna studies resultat skulle kunna användas även på 

arbetsplatser där man på olika sätt arbetar i grupp.  

 

Genom studiens resultat vill vi också höja diskussionen angående att arbeta som eller i en 

grupp, dels på grund av den tidsåtgång det går åt till att arbeta som en grupp utan en formell 

ledare, men dels också den kunskapsmässiga vinning som skulle kunna bli resultatet av att 

arbeta som en grupp (Chiraiac, 2014). Det vore intressant att i framtida forskning se på 

effektiviteten av dessa två arbetssätt genom att se på grupperna över tid. Är det så att en grupp 

som har skapat roller tillsammans i gruppen blir mer effektiv än en grupp som arbetar som 

individer inom gruppen, och påverkas processen av om det finns en formell ledare i gruppen? 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Observationsschema Stor grupp 

Artefakter 

Används av formell 

ledare 

Används av 

studenter 

Används av både formell 

ledare/student 

      

  

Det fysiska rummet, bild 

  

  

Kommunikationskoder 

x-Avbryter     A-annat 

!-svar         G-gester 

?-fråga       T- tar order 



57 

 

I-ifrågasätter Ge- ger ordet 

  

Använd fritt blad till att kartlägga kommunikation och övrig observation. 
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Bilaga 2 Observationsschema Mellangrupp 

Artefakter 

 

  

  

Det fysiska rummet, bild 

  

 

 

  

  

Kommunikationskoder 

  

x-Avbryter     A-annat 

!-svar         G-gester 

?-fråga       T- tar order 

I-ifrågasätter Ge- ger ordet 

  

Grupperingar inom gruppen 
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Använd fritt blad till att kartlägga kommunikation och övrig observation. 
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Bilaga 3 Observationsschema Liten grupp 

Artefakter 

  

  

Det fysiska rummet 

  

  

Kommunikationskoder 

  

x-Avbryter    A-annat 

!-svar         G-gester 

?-fråga       T- tar order 

I-ifrågasätter Ge- ger ordet 

  

Grupperingar inom gruppen 

  

Använd fritt blad till att kartlägga kommunikation och övrig observation. 
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Bilaga 4 Samtyckesformulär 

 

Till berörda deltagare 

  

Medgivande för deltagande i en studie om interaktioner 

  

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka interaktioner i grupp. 

  

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av observationer som kommer att genomföras och därefter 

analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner sitt deltagande används kommer 

det att raderas från datainsamlingen. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet 

inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga 

observationer. 

  

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter 

och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras 

konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 

(Personuppgiftslagen 1998:204). 

  

  

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 

observationen avbryta sin medverkan. 
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Bilaga 5 Muntlig presentation 

Hej, 

vi heter Vanessa och Mathilda och vi läser pedagogik c och vi skriver vårt examensarbete den 

här terminen. Vi är intresserade av att observera interaktion i olika stora grupper och vi har 

fått tillåtelse av ….. att få vara med och observera på den här föreläsningen/seminariet. 

Undersökningen är helt anonym och frivillig, om ni inte vill vara delaktiga så kan ni räcka 

upp handen eller meddela oss under observationen eller via mejl efteråt, ni har rätt att avbryta 

ert deltagande när som helst under arbetets gång. Vi är inte intresserade av att observera 

individerna och personliga aspekter som kön, ålder, utseende och liknande och kommer inte 

skriva mer än att det handlar om grupper på universitetsnivå. På grund av miljö- och 

anonymitetsskäl har vi valt att inte skriva ut informationsblad till varje person och inte valt att 

samla underskrifter, utan vi har valt att lämna våra mejladresser till läraren om ni vill ha mer 

information eller har frågor om vårt arbete.  
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Bilaga 6 Mejl och brev till gatekeepers 

Hej! 

Vi är två Pedagogik C studenter vid Uppsala Universitet som ska göra examensarbete denna 

termin. Arbetet kommer att handla om interaktioner i grupper på universitet/högskole-

utbildningar och vi är intresserade att observera föreläsningar, seminarium och i mindre 

grupper. Därför undrar vi om vi skulle kunna få tillgång till dina föreläsningar och seminarier 

att utföra observation på? Givetvis kommer vi att presentera oss och våran studie i början av 

observationsarbetet så att alla studenter och lärare som är närvarande har möjlighet att 

godkänna observationen. Dessutom kommer alla och allt som observeras vara anonymt i 

studien. Vi skulle behöva få tillgång till ca 2-3 föreläsningar och 2-3 seminarier. 

Hoppas att ni tycker att det vore intressant och accepterar vår förfrågan. Om ni är intresserade 

eller har frågor så kontakta oss via mejl  

bergkvist.mathilda@gmail.com 

mailto:bergkvist.mathilda@gmail.com

